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Motie vreemd.,, Behoud papieren afvalkalender

Van:
Raadsvergadering :

De raad van de gemeente Broemendaar, in vergadering bijeen op28 janu ari 202L

constaterende dat:

Liberaal Bloemendaal, Groenlinks, flgtT ,uon W.,;,I (At L 2OZL ''çlo,(

Het college van B&w heeft aangekondigd dat de papieren
afvalkalender in 2022 niet meer zal woiden gedr,i¡.i én
verspreid bU alle huisadressen.

- Er een grote behoefte blUft bestaan aan de papieren
afva lka lender;

- fo"gankelijkheid van berichtgeving door het college niet(verder) beperkt moet worden ;- De afvalkalenders vanaf 2022 weer beter leesbaar moeten
zijn;

- Deze kalenders ook aandacht (moeten) besteden aan wat inwelke afvalbak mag.

Verzoekt het Colleqe:

om terug te \9men op zijn besluit om per 2022 niet meer depapieren afvalkalender te drukken en te verspreiden.

Liberaal Bloemendaal GroenLinks l-lv ß
L.J.L. Heukels
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Motie vreemd aan de orde van de dag o? rs- +

Van: Liberaal Bloemendaal
Raadsvergadering: 1 april 2O2f. '/

(\,H v 2b

De raad van de gemeente Bloemendaal, in vergadering bijeen op
1 april; 2O2L

constaterende dat:

Er op 11 februari zo20 unaniem een motie aangenomen is
Met het verzoek om de nota hondenlosloopbelelo 2019 aan
te houden
voorafgaand aan de behandeling in de commissie
Grondgebied een beeldvormende avond hondenlosloop-
beleid zou worden georganiseerd om belanghebbenden
mee te kunnen laten praten.
Er al vele jaren geen reden was om het
hondenlosloopbeleid te wijzigen

Van mening zijnde dat:

De brief van het college van B&w van 9 maart zozL
aangaande het hondenlosloopbeleid geen recht doet aan het
uitvoeren van bovengenoemde motie.
Hierin wordt nl. voorgesteld, zij het door middel van een
proef, toch het beleid te wijzigen en tevens te gaan
ha nd haven.
Genoemde brief tevens geen recht doet aan de vele
reacties en petitie van de belanghebbenden, die gehoord
willen worden voordat het college van B&w een 6esluit
neemt, zoals verwoord in de unaniem aangenomen motie
door de gemeenteraad. van Bloemendaal.

Verzoekt het College:

De unaniem aangenomen motie hondenlosloopbeleid
onverkort uit te voeren en voorgesteld gewijzigd beleid en
besluitvorming aan te houden tot dat het weeimogelijk is
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om een fysieke beeldvormende avond hierover te kunnen
laten plaatsvinden.

Liberaal Bloeme daal

Stemmen voor:

Stemmen tegen:
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