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Geachte heer
Op 4 januari heeft u een aantal vragen aan ons College gesteld over de afhandeling van het ophalen van
kerstbomen in onze gemeente. Het spijt ons dat er, op korte afstand van uw perceel, een gevaarlijke situatie
is ontstaan doordat kerstbomen in brand zijn gestoken. Gelukkig is er geen grote schade ontstaan.
Wij zullen puntsgewijs op uw vragen en opmerkingen reageren.
Ophalen van kerstbomen door kinderen
Wij hebben ervoor gekozen om dit jaar niet te werken met een systeem waarbij kinderen lootjes konden
krijgen en daarmee geld konden verdienen, door kerstbomen te verzamelen. Door op centrale plekken in te
zamelen, ontstaan er groepen mensen omdat kinderen daarbij vaak worden geholpen door hun ouders.
Daarnaast moeten de lootjes ingewisseld worden voor geld, wat op het gemeentehuis gebeurt. Dit zou ook
groepen mensen op de been brengen. Vanwege de maatregelen om de COVIDi9-pandemie in te dammen,
vonden wij dat niet verantwoord. Zoals u bekend is, hebben we te maken met een verhoudingsgewijs hoog
aantal besmettingen in onze gemeente. Ook om die reden hebben wij gekozen om de inzameling dit jaar
anders te doen.
Niet alleen in onze gemeente speelde de vraag hoe er dit jaar, gezien de geldende maatregelen, het beste
vorm kon worden gegeven aan de kerstbomeninzameling. Ook andere gemeenten hebben met deze vraag
geworsteld en hebben het systeem van kerstbomeninzameling aan moeten passen. Dit jaar hebben we er
voor gekozen om de kerstbomen huis-aan-huis op te halen, zodat er geen groepsvorming kon ontstaan. Dat
deze manier van kerstbomeninzameling zou leiden tot de situatie zoals u beschrijft, hadden wij niet
voorzien. Met de kennis van nu had het College een ander besluit genomen.
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Tüdstippen van inzamelen
Tussen 28 december 2020 en 8 januari 2021 is er elke dag gereden met meerdere voertuigen van de
afvalinzameling en de wijkteams. Ook op zondagen zijn er bomen opgehaald als er melding werd gemaakt
van een gevaarlijke situatie door de hulpdiensten.
Verder kunnen wij u melden dat er dit jaar meer kerstbomen zijn ingezameld dan in andere jaren. Tot nu
toe zijn er ongeveer 10.000 bomen ingezameld. Dat zijn er aanzienlijk meer dan de ongeveer 6000 in
voorgaande jaren.
Communicatie
Om de inwoners goed te informeren, zijn verschillende kanalen ingezet. Er is een bericht geplaatst op de
eindejaarspagina in de krant en er zijn berichten geplaatst op de sociale mediakanalen van de gemeente.
Achteraf was het goed geweest om ook een bericht te plaatsen op de website en een separaat persbericht uit
te laten gaan. Dat had dus beter gekund.
Kosten
Ondanks het feit dat er meerdere dagen mensen en voertuigen zijn ingezet, zijn de kosten niet hoger geweest
dan andere jaren. De kosten voor de lootjes en de organisatie van die inzameling (mensen en voertuigen)
waren er dit jaar niet. Het ophalen van de bomen buiten kantoortijden valt onder de consignatiedienst,
waaraan medewerkers van de wijkteams en de afvalinzameling deelnemen.
Wij hopen volgend jaar weer in staat te zijn om de inzamelactie door kinderen door te laten gaan en zullen
extra aandacht schenken aan de communicatie.
Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
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