Alternatieve COMPOSTDAG
Zaterdag 25 april tussen 12 en 16u
Groene Hub, Holendrechtplein 44

Beste Gaasperdamse Bakbeheerder,
Geweldig goed dat je meedoet met het GF-E
inzamel-project, dank! Als welkomstcadeautje krijg je
alvast mooie compost voor in je tuin of voor op je
balkon. Je zal zien dat de opbrengst aan bloemen,
kruiden of groente die je gaat verbouwen flink groter
zal zijn, dankzij de voedzame, gezonde compost.
Hier in het kort wat informatie over het project. Hopelijk
kunnen we komend najaar echt van start, daar is nu
helaas nog geen zicht op.
Het gaat om een proefproject om met bewoners uit
Gaasperdam Groente, Fruit en Etensresten apart in te
zamelen. We krijgen van de gemeente 30 speciale GF-E
bakken, die met een pasje geopend kunnen worden.
Dus alleen mensen met een pasje kunnen hun GF-E in
de bak deponeren. De bakken worden cocons
genoemd. In de cocon zit een gewone kliko van 240 liter.
Op IJburg hebben ze al ervaring met deze bakken, dat
gaat prima. Ze ruiken niet en de pasjes werken prima,
zeggen de omwonenden.
We hebben nu al (bijna) 30 ‘bakbeheerders’, dat zijn
jullie. We hebben aan jullie gevraagd of je zo’n GF-E bak
in je buurt wil hebben en we hebben gevraagd of je
ongeveer 20 huishoudens in je buurt wil vragen om mee
te doen en GF-E in te zamelen. In Gaasperdam zouden
dan (20 x 30) 600 huishoudens mee doen. Prachtig! We
kunnen niet wachten tot de bakken echt geplaatst
worden. Jullie hoeven nog niet actief buurtbewoners te
werven, maar je kunt hen natuurlijk wel al vertellen over
het project. Graag zelfs, maar de startdatum is dus nog
niet bekend. De gemeente zal in ieder geval alle buurten
over dit project informeren via de bekende procedures,
dus de mensen krijgen er vanzelf over te horen. We
hopen dat er veel animo zal zijn.

