
 
 
 
 
 
 
 

Motie EEN DIRECTE STEM VOOR ONZE INWONERS 
 
De raad van de gemeente Waalre in vergadering bijeen op 6 november 2018, 
gelezen de progammabegroting 2019; 
 
Overwegende dat: 
 
• De gemeenteraad – te lezen in het Waalres akkoord, – het zelf organiserend vermogen in de 

samenleving stimuleert; 
• De gemeenteraad – te lezen in het Waalres akkoord – de missie heeft een omslag te maken naar 

een andere wijze van besturen samen met de burgers; 
• Het bestaansrecht van de zelfstandige gemeente Waalre – te lezen in het Waalres akkoord – het 

vertrouwen van onze inwoners in ons lokaal bestuur en de kwaliteit ervan is; 
• Het van belang is dit vertrouwen van de inwoners te krijgen maar hen ook vertrouwen te geven.  
• Een aanzienlijk deel van onze inwoners zich niet gehoord voelt omdat er geen gevolg is gegeven 

aan hun overwegend positieve stem betreffende de pilot afvalinzameling, die gedurende meer dan 
twee jaar plaatsvond in hun wijk. 

• Het van belang is een stabiele situatie te verkrijgen aangaande de afvalinzameling, ook om 
onnodige kosten in de toekomst te voorkomen. 

• De gemeenteraad wil werken naar een meer open houding naar inwoners; 
• Hierbij – zoals te lezen in het Waalres akkoord – een minder dominante rol past van ons als lokale 

overheid, zonder de sturende rol los te laten. 
• Waalre naar een meer duurzaam systeem van afvalinzameling wil overgaan, gebaseerd op 

bronscheiding 
• Het college de raad hiervoor een aantal varianten zal voorleggen  
• Het draagvlak onder de inwoners en de stem van de inwoners bij de uiteindelijke keuze van 

belang is 
 

Is van mening dat: 
 
De inwoners een definitieve stem moeten krijgen bij de uiteindelijke keuze voor duurzame afval 
inzameling. Zij dit kunnen doen door een keuze te maken uit een aantal door de raad voorgelegde 
varianten. 
 
 spreekt uit: 

- Inwoners de uiteindelijke keuze te geven welke vorm van afvalinzameling wordt uitgevoerd, 
nadat de raad een aantal varianten heeft voorgelegd  
 

Verzoekt het college: 
- De raad een aantal varianten voor te leggen voor een duurzame vorm van afvalinzameling op 

basis van bronscheiding 
- De voorbereidingen te treffen voor (een kostenefficiënt en gebruikersvriendelijke) vorm van  

een referendum   
- De voorbereidingen te treffen voor een gedegen informatie campagne om inwoners 

inhoudelijk goed te informeren over de voorgelegde  varianten en hoe de keuze hiervoor tot 
stand is gekomen 

- De inwoners duidelijk en bijtijds te informeren over het te houden referendum. 
 
 

Namens de fractie van D66, 


