Aanwijsbesluit: milieuparkje Almen, hoek Blauwedijk /
Bakkersteeg
Burgemeester en wethouders van de gemeente Lochem,
overwegende, dat het in het belang van een doelmatige verwijdering van het huishoudelijk
afval wenselijk is locaties aan te wijzen voor inzamelvoorzieningen voor de inzameling van
een bepaalde categorie huishoudelijke afvalstoffen
Gelet op:
- artikel 10.26 van de Wet milieubeheer;
- artikel 5 en artikel 7 van de Afvalstoffenverordening gemeente Lochem;
- de “Nadere regels inzamelvoorzieningen huishoudelijk afval gemeente Lochem”;
- het Uitvoeringsplan Afval en Grondstoffen gemeente Lochem.
Overwegende dat:
- de Wet milieubeheer gemeenten de mogelijkheid biedt om in het belang van de
doelmatigheid huishoudelijke afvalstoffen in te zamelen nabij elk perceel;
- het College van burgemeester en wethouders deze bevoegdheid heeft gemandateerd
aan het hoofd van de afdeling Ruimte;
- het gewenst is papier, PMD, restafval, incontinentiemateriaal, textiel en glas van de
bewoners van Almen ook in te zamelen met ondergrondse inzamelvoorzieningen;
- de locatie in dit besluit is aangewezen met inachtneming van de “Nadere regels
inzamelvoorzieningen huishoudelijk afval gemeente Lochem”.
Besluit:
De locatie hoek Blauwedijk / Bakkersteeg aan te wijzen als locatie voor
inzamelvoorzieningen voor papier, PMD, restafval, incontinentiemateriaal, textiel en glas

.

Beroep
Tegen het definitieve aanwijzingsbesluit kan binnen zes weken beroep worden ingesteld bij
de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE Den Haag. De termijn van zes weken gaat de
dag na de datum van de terinzagelegging in. Voor het instellen van beroep is griffierecht
verschuldigd.
Van deze mogelijkheid kunnen gebruikmaken:
- een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze tegen het ontwerp aanwijsbesluit bij
burgemeester en wethouders naar voren heeft gebracht;
- een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn
zienswijze tegen het ontwerp aanwijsbesluit bij burgemeester en wethouders naar
voren te brengen

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u terecht bij de afdeling Ruimte, Hanzeweg 8 in Lochem, telefoon
(0573) 289 222.

