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Kerstboominzameling  
Met ingang van januari 2020, gaat de kerstboominzameling in Stichtse Vecht veranderen. 2019 wordt gezien als 

overgangsjaar. De inzameling zal daarna efficiënter en duurzamer worden georganiseerd. 

 

Als inwoners hun oude kerstboom niet zelf wegbrengen naar een van de gemeentelijke afvalscheidingsstations zijn 

er op dit moment de volgende mogelijkheden:  

1. Inzameling van kerstbomen door kinderen tot 16 jaar. Deze krijgen voor ieder ingeleverde kerstboom een 

lot. Aansluitend vond een loterij plaats, waar diverse prijzen te winnen waren. Er was een prijsuitreiking en 

een uitstapje met de winnaars. 

2. Inwoners kunnen hun kerstboom inleveren op een vast moment op een vast punt in de wijk. Of als er veel 

bomen verzameld waren werden de bomen thuis opgehaald.  

3. De buitendienst reed vervolgens nog vier tot zes weken dagelijks door de wijken om her en der 

rondslingerende kerstbomen op te halen. 

 

Het blijkt dat er door de jeugd steeds minder interesse is om de kerstbomen in te zamelen. We zien al jaren een 

dalende tendens. Ondanks dat we beseffen dat een jarenlange traditie verloren gaat, is besloten om de 

arbeidsintensieve werkwijze te veranderen in een die past bij onze duurzame gemeente.  

 

Dit jaar zien we als overgangsjaar, waarbij een combinatie van de nieuwe werkwijze en de oude loterij samen 

komen. Dit betekent dat in januari 2019 de laatste loterij zal plaatsvinden. Meer informatie over inzamellocaties en 

prijzen volgen nog. Inwoners kunnen dit jaar voor het eerst hun kerstboom ook bij de centrale afvalinzameling 

locatie naast de groene bak plaatsen. We hopen hiermee zwerfbomen te voorkomen. Vanaf januari 2020 komt 

vervolgens ook de loterij voor de jeugd te vervallen. 
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Vanaf half december zal extra aandacht worden besteed op de afvalpagina’s in de Vechtstroom die medio 

december verschijnen. Ook zal informatie worden gegeven op de gemeentelijke website, de app AfvalWijzer en via 

de social media. 

   

----------------  

 

Beleidsregel ‘Artikel 2:59 APV Gevaarlijke honden 

Stichtse Vecht 2018’  
Het college heeft de beleidsregel ‘Artikel 2:59 Algemene Plaatselijke Verordening Gevaarlijke honden Stichtse 

Vecht 2018’ vastgesteld. Dit betekent dat voortaan een beleidsregel in werking is indien zich binnen de gemeente 

een bijtincident voordoet waarbij een hond betrokken is. Gelet op de inhoud van dit protocol zal het voortaan voor 

een ieder duidelijk zijn hoe gehandeld dient te worden. 

   

----------------  

 

Bijeenkomstenkalender 
In de kalender hieronder kunt u lezen welke openbare bijeenkomsten gepland zijn in de komende weken. 

 

Commissie Fysiek Domein en Bestuur en Financiën 

 Wanneer: 4 december, 19:30 uur 

 Waar: Boom & Bosch, Markt 13, Breukelen 

 

Commissie Informatieve commissie 1 

 Wanneer: 11 december, 19:30 uur 

 Waar: Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen, Schepersweg 6e, Breukelen 

 

Commissie Informatieve commissie 2 

 Wanneer: 11 december, 19:30 uur 

 Waar: Boom & Bosch, Markt 13, Breukelen 

 

Commissie Fysiek Domein en Bestuur en Financiën 

 Wanneer: 18 december, 19:30 uur 

 Waar: 4en1 theater, Schepersweg 6A, Breukelen 

 

Meer weten over deze bijeenkomsten? Kijk dan op www.stichtsevecht.nl/bijeenkomsten 

 

http://www.stichtsevecht.nl/bijeenkomsten
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