
WEESP Doordat we afval steeds 
meer scheiden, is er geen grote 
grijze bak voor restafval meer 
nodig. Een kleintje van 140 liter 
is genoeg. Daar staat de komst 
van een oranje afvalbak tegen-
over. Hier gaan de plastic en me-
talen verpakkingen en drink-
pakken (pmd) in. Dat betekent 
voor veel huishoudens kliko 
nummer 4, naast de grijze, de 
groene (gft) en blauwe (papier).

De oranje pmd-bak komt in de 
plaats van de losse zakken waar-
mee het pmd-afval nu wordt in-
gezameld en die vaak wegwaaien 
als ze op de vuilnisman liggen te 
wachten. Bovendien krijgt niet ie-
dereen vier kliko’s. Wie zijn afval 
liever zelf gescheiden wil inleve-
ren, mag dat ook doen. Daarnaast 
is het zo dat in krappe woningen 
een maatoplossing moet worden 
gevonden, zo legt milieuwethou-
der Herman Tuning uit. “Soms is 
het veel te krap voor één of meer-
dere kliko’s. We gaan de komende 
periode samen met de betreffende 
bewoners kijken naar de beste op-
lossing. Dat zou een extra onder-
gronds inzamelpunt in de wijk 
kunnen zijn.”

Maar ook velen die wel een ruime 
tuin met schuur hebben, houden 
het minischeidingsstation liever 
buiten de deur. “Een beetje te veel 
van het goede”, antwoordt een me-
vrouw uit Weesp op eeMaar ook 
velen die wel een ruime tuin met 

schuur hebben, houden het mini-
scheidingsstation liever buiten de 
deur. Maar ook velen die wel een 
ruime tuin met schuur hebben, 
houden het minischeidingssta-

tion liever buiten de deur. n vraag 
van GooiTV, dat over dit onder-
werp kwam filmen in Aetsveld. 
Veel inwoners in deze wijk lossen 
het op om de bakken net buiten 

de tuin te plaatsen, formeel ge-
zien op de openbare weg, zonder 
daarbij overigens de doorgang te 
belemmeren. “Mijn tuin is groot 
genoeg, maar we hebben het net 

helemaal vernieuwd en dan wil 
je daar niet al die kliko’s kwijt”, 
zegt een andere Weespse. De pa-
pierbak was haar al te veel, oud 
papier brengt ze liever zelf weg.
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 ¢ De oranje bak wordt stapsgewijs. Foto: Bob Awick

Koninklijke onderscheiding voor drie Weespers 

Deze petten waren van J.C.M. 
Klijnman (1910-1997). Hij kwam 
in 1948 als timmerman in dienst 
bij de gemeente Bussum. In 1975 
ging hij met pensioen. 

 De linker pet werd gedragen 
door de mensen van Gemeen-
tewerken met aan de boven- 
en onderrand een blauwe bies. 
Aan de voorzijde goudkleurige, 
geborduurde letters G.W. Een 
zwarte stormband boven de 
klep, zodat bij harde wind de 
band kan worden verruimd en 

onder de kin van de drager kan 
worden bevestigd. De rechter 
pet werd in de jaren vijftig en 
zestig gedragen. 

Op het kantoor Gemeentewer-
ken, gevestigd in een villa aan 
de Meerweg, werkten mensen 
op de administratie, als tekenaar 
en als opzichter. De gemeen-
tewerf was aan de Landstraat, 
vlak bij de Brediusweg. Voor het 
onderhoud van de gemeente-
lijke gebouwen, de openbare 
scholen, gymnastieklokalen, ge-

meentewoningen et cetera be-
schikte de dienst over eigen tim-
merlieden, metselaars, schilders, 
oppermannen, straatvegers en 
een smid. 
Het onderhoud aan de school-
gebouwen gebeurde zo veel 
mogelijk tijdens de schoolvakan-
ties. Een timmerman was dan in 
een verder verlaten gebouw be-
zig om meubilair te repareren, 
de klimrekken, matten, kussens 
en toestellen te controleren en 
met het vervangen van ringen 
en klimtouwen. 

De meeste mensen van de bui-
tendienst van Gemeentewerken 
woonden in Bussum. Zij fiets-
ten om twaalf uur naar huis om 
warm te eten. Daarna een kort 
dutje en weer aan het werk. De 
straatvegers hadden een dichte 
metalen bak met aan beide zij-
den een klep om het straatvuil 
in te scheppen. Op een veegfiets 
zat een takkenbezem, een schep 
en gereedschap, onder andere 
om straatputten open te maken. 

Goed blazen!
Wim Out, een collega van mijn 
vader, kon zijn pet omhoog 
blazen. Ja, zei hij, ik kan door 
op mijn duim te blazen de pet 
op mijn hoofd omhoog laten 
gaan. Hij zette de pet achter-
stevoren op zijn hoofd en blies 

op zijn duim. En, ja hoor!  De 
pet steeg enkele centimeters 
boven zijn hoofd. Dat moest ik 
ook proberen! Maar hoe hard ik 
ook op mijn duim blies, de pet 
bleef op mijn hoofd. Ik vroeg of 
hij het nog een keer voor wilde 
doen. Toen viel me op dat hij de 
klep van de pet in het stevige 
boord van zijn overall zette. Bij 
het blazen trok hij langzaam zijn 
schouders op, waardoor de pet 
omhoog kwam. 

Johan H.M. Klijnman

De petten van G.W.
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Pet Gemeente Werken Bussum ja-
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