DIFTAR

Dinsdag 6 maart was er een info-avond rondom Diftar, de nieuwe
manier van gescheiden afval ophalen tegen gedifferentieerde tarieven.
Voor het Goese Diep is op dit moment al meegenomen in de plannen
dat er bij de hoek Ketelkade / Houtkade een inzamelplaats komt voor
rest-afval, plastic en papier. De papiercontainer aan het begin van de
wijk wordt voor de bewoners van de appartementen, de gezinswoningen blijven een eigen papiercontainer houden. Door de wijk heen
komen nog meer verschillende ondergrondse rest-afval containers.
Deze containers worden geopend met een pas die per huishouden
wordt verstrekt. Per keer afval weggooien in een rest-container kost
40 cent. Dit is het variabele tarief. Per jaar betalen meer-persoonshuishoudens een vast tarief van 189 euro, eenpersoonshuishoudens
betalen 145 euro.
Op 1 januari start de nieuwe manier van afval ophalen en beginnen
we met het betalen van het vaste tarief. Aan het eind van 2019 wordt
bekeken hoeveel keer afval is opgehaald en wordt het variabele deel
verrekend. In onderstaand tabelletje staan de totale kosten bij
verschillend aantal maal afval ophalen.
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Bij ongewijzigde omstandigheden zouden we per 1 januari a.s. 271 euro
afvalstoffenheffing betalen, dat met dit systeem dus wordt vervangen
door variabele tarieven.
Je hebt het uiteindelijke bedrag dus enigszins in de hand, door met een
goede afvalscheiding het aantal keer dat afval aangeboden wordt te
beperken :)
De nieuwe gemeenteraad moet nog wel een besluit nemen of het
variabele deel telkens aan het eind van een jaar wordt verrekend of
dat aan het begin van het jaar geschat wordt hoeveel keer er afval
wordt aangeboden. Hierbij wordt dan aan het eind van het jaar een
verrekening gedaan op basis van het echt verbruikte keren.
Op 1 juli a.s. gaat de gemeente al wel proefdraaien en worden onze
bakken voorzien van een chip of omgeruild voor een bak met chip.
Elke keer als de ophaaldienst dan een bak leegt, wordt deze gescand.
Bij de proef worden de nieuwe tarieven nog niet toegepast.
Zodra het systeem in werking is, kunnen we op een portaal zien
hoeveel keer er al afval is aangeboden en kun je dus inschatten
wat je nog moet betalen aan variabel deel.
Bij vragen over het systeem, horen we dat graag. Wij kunnen de
vragen verzamelen en weer doorsturen naar onze wijkcontactpersoon.
Met vriendelijke groet, namens het bestuur,
Jeroen van de Merwe
jeroen@wijkvereniginggoesediep.nl

