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Geachte heer/mevrouw,
U hebt ons raadsvragen gesteld m.b.t de inzameling van GFT. Hieronder gaan wij puntsgewijs op
uw vragen in.
1. Hoeveel hoogbouw‐huishoudens zijn er in Hengelo?
Er zijn afgerond 10.000 hoogbouw huishoudens in Hengelo.
2. Is het destijds een bewuste keuze geweest om geen (ondergrondse) GFT containers
bij hoogbouw te plaatsen? Zo ja, waarom?
In het verleden werd GFT (lees: etensresten) bij hoogbouw in Hengelo gescheiden ingezameld. In
1999 is besloten hiermee te stoppen, gelet op de slechte kwaliteit van dit GFT. Voor ons besluit
hebben wij destijds goedkeuring gekregen van het ministerie van VROM.
3. Is er nagedacht over een alternatief voor mensen die in hoogbouw wonen, om hun
GFT kwijt te kunnen? Bijvoorbeeld 1 x per maand een container neer te zetten, waar zij
hun GFT in kwijt kunnen.
Ja, sinds enige jaren kennen we in Hengelo de voedselfiets. Bij meerdere hoogbouwlocaties worden
driemaal per week etensresten ingezameld. Verlenging van deze proef is onderdeel van het pakket
aan service verhogende maatregelen, waarover we op 20 november 2019 met uw raad hebben
gesproken tijdens een consulterende politieke markt.
4. Is het college bereid na te denken over een oplossing? Zo nee, waarom niet? Zo ja,
hoe is het college voornemens een gft afval punt voor hoogbouw te bewerkstelligen?
Zie ons antwoord op vraag 3. Vanzelfsprekend volgen wij de ontwikkelingen elders in het land. Er
is op dit moment echter geen adequate oplossing voor de inzameling van etensresten bij
hoogbouw. Het college is niet voornemens een gft afval punt voor hoogbouw te realiseren. Gelet op
onze eigen ervaringen en die van andere gemeenten verwachten wij te veel vervuiling van de GFT
fractie.
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Hengelo,
de secretaris,
de burgemeester,

De heer J. Eshuis

De heer S.W.J.G Schelberg
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