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Hej Gitte,
Hermed fremsender jeg høringssvaret - se længere nede i teksten - tak fordi du ekspederer det videre senere i dag.
Vh
Henning
Henning Johannes Nielsen
Formand, Halsnæs Ældreråd
Mobil 29 62 40 39

Pkt. 24, Affaldsregulativer
Høringssvar på "Regulativ for sortering af husholdningsaffald".
Halsnæs Ældreråd kan ikke anbefale, at det nye "Regulativ for husholdningsaffald" vedtages på det foreliggende grundlag.

Baggrund
Først vil vi gerne notere med tilfredshed, at forslaget til nyt "Regulativ for husholdningsaffald" er udarbejdet i konsultation med
Arbejdstilsynet, for at sikre renovationsarbejdernes arbejdsforhold under afhentning af affald. Det er resulteret i en nedskrevet
procedure, som starter med, at skraldemanden på afhentningsstedet vurderer, at adgangsvejen ikke opfylder kravene. Herfra
beskrives den videre proces trin for trin. (se §29 Adgangsveje).
Halsnæs Ældreråd efterlyser en tilsvarende stillingtagen og procedure i forhold til borgere, herunder ældre, som er gangbesværede,
evt. kørestolsbrugere eller på anden måde har et handicap, som begrænser eller umuliggør, at borgeren kan kildesortere i de
korrekte beholdere, endsige ved egen hjælp nå hen til de steder, hvor beholderne er placeret og hvor sortering skal finde sted.
Desuden: hvem skal afholde de udgifter til affaldshåndtering, som borgeren evt. ikke selv er i stand til at udføre? Og i hvilket omfang
har pensionisten ansvar for beskadigelse og fjernelse af beholdere, som er foretaget af andre?
Vi vil anbefale, at Halsnæs Handicapråd, som vi forstår ikke tidligere er blevet hørt, inddrages i en belysning af de særlige
udfordringer ved øget affaldssortering og anbringelse i beholdere, man kan have som handicappet. I handicaprådet har man viden
om, at der i andre kommuner gives muligheder for fx at opstille beholdere, som kan betjenes fra en kørestol. Der kan meget vel også
være andre løsninger, som bør tages i betragtning.
Vi anbefaler, at denne yderligere belysning af konsekvenser og løsninger i forhold til ældre og/eller handicappede borgere, finder sted
før vedtagelse af regulativet.
Henning Johannes Nielsen
Formand, Halsnæs Ældreråd

Den søn. 27. mar. 2022 kl. 15.32 skrev Henning Johannes Nielsen <hejniel@gmail.com>:
Hej Gitte,
Ældrerådet har et høringssvar undervejs til pkt. 24, Affaldsregulativer. Det fremsender jeg i morgen, 28/3.
Vh
Henning
Henning Johannes Nielsen
Formand, Halsnæs Ældreråd
Mobil 29 62 40 39
.

Den tor. 24. mar. 2022 kl. 16.35 skrev Gitte Vogelius <gitvo@halsnaes.dk>:
Til Høringsberettigede råd

Hermed link til dagsordenen til mødet i Udvalget for Klima, Natur og Miljø den 30. marts 2022.

Der kan sendes høringssvar på de sager, der har interesse, og hvor der ikke tidligere er blevet hørt.
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