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Ook bezwaar maken?
Scan de QR CODE en meld je
aan bij het collectief!
Elke stem telt!
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Het nieuwe scheiden
Gaat dat wel goed?
Afvaloverlast.nl
Diftar, per 1 april gaat de gemeente Wijk bij
Duurstede van start met Diftar. Een besluit dat
in de samenleving op grote weerstand stuit. Er
zijn terecht grote zorgen rondom dit systeem.
Daarom zijn wij een burgerbezwaar gestart. Dit
bezwaar groeide binnen korte tijd uit tot het
grootste bezwaar in de geschiedenis van Wijk.
Ruim 2500 inwoners ondertekenden dit
bezwaar. 23% van de huishoudens zegt nee
tegen Diftar.
De coalitie, bestaande uit PCG, VVD en
Groenlinks besloten geen gehoor te geven
aan dit geluid en stemden, ondanks alle losse
eindjes, toch in met Diftar per 1 April 2021.
Ongekend! Maar wij luisteren, als
burgercollectief, wel graag naar uw stem!

Ervaart u overlast of heeft u vragen over Diftar?
Maar vindt u bij de gemeente geen gehoor?
Meld uw problemen bij de gemeente én
bericht ons collectief! Zo zorgen we samen als
burgers voor elkaar en kunnen wij een stem zijn
richting de politiek.
Ervaart u stankoverlast, madenoverlast? Wordt
Diftar te duur voor uw gezin? Valt u tussen wal
en schip met uw medische afval? Kan u een
volle zak niet tillen en bent u daardoor duurder
uit? Wij horen het graag!
Met dit geluid houden we vinger aan de pols
en blijven we als burger geinformeerd.
Op www.afvaloverlast.nl kunt u melding maken
en blijven wij u informeren over de
ontwikkelingen rondom Diftar

www.afvaloverlast.nl
Deze flyer wordt mogelijk gemaakt door BurgerBelangen. Zij steunen dit burgerinitiatief en hechten belang aan de tem van de inwoners van Wijk. bij duurstede

