
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 

Afgezien van het schooltje aan de 
Veldweg uit 1892, is het oudste 
nog bestaande schoolgebouw van 
Bussum de Vondelschool aan de 
Oud-Bussumerweg. De school is 
gebouwd in 1905, maar heette tot 
1965 Prins Hendrikschool. Dat zit 
zo.

In maart 1964 meldde het bestuur 
van het Gooisch Lyceum zich bij het 
gemeentebestuur met het verzoek 
middelen beschikbaar te stellen 
voor de oprichting van een nieuwe 
school voor lager onderwijs, liefst 
zo dicht mogelijk bij het Gooisch 

Lyceum aan de Constantijn Huygen-
slaan. De bedoeling was dat beide 
scholen een samenwerkingsver-
band zouden aangaan om de zoge-
noemde ‘vertikale doorstroming’ 
te bevorderen. In feite was het ver-
zoek van het Gooisch Lyceum ook 
niets anders dan een doorzichtige 
poging om de nabij gelegen Prins 
Hendrikschool over te nemen. Het 
docententeam, onder leiding van 
het schoolhoofd, de heer A. Riepe, 
en een groot deel van de ouders 
wilden de school aan het gezag 
van de gemeente onttrekken. Het 
Gooisch Lyceum had de wet aan 

haar zijde: als er voldoende aan-
meldingen voor de nieuwe school 
waren, kon de gemeente het ver-
zoek niet weigeren. En aangezien 
de Prins Hendrikschool als gevolg 
van deze actie vrijwel geheel leeg 
zou lopen, kon de gemeente ook 
niets anders doen dan het school-
gebouw ter beschikking stellen van 
de nieuwe school. En zo gebeurde 
het dat de Prins Hendrikschool de 
Vondelschool werd.

De ironie wil dat het docententeam 
rond 1970, opnieuw onder leiding 
van de heer Riepe, een heel andere 
pedagogische en didactische weg 
insloeg, namelijk die van het Vrije 

School-onderwijs, gebaseerd op 
de antroposofische inzichten van 
Rudolf Steiner. Deze keer lukte het 
Riepe niet de school over te nemen. 
Hij vertrok met een deel van de 
leerkrachten en ongeveer de helft 
van de leerlingen uit de Vondel-
school en richtte in het voormalige 
Brandsma-Instituut de Vrije School 
Michael op.  

Deze en andere verhalen over het 
onderwijs in Bussum vindt u in het 
nummer van Bussums Historisch 
Tijdschrift dat nu in de boekhandel 
ligt. Als u wekelijks geniet van deze 

rubriek, overweeg dan eens om lid 
te worden van de Historische Kring 
Bussum, die deze rubriek verzorgt 
en die ook het Bussums Historisch 
Tijdschrift uitgeeft. Het lidmaat-
schap kost maar 15 euro, en dan 
valt drie keer per jaar het tijd-
schrift in uw brievenbus. Mail naar  
hkb@historischekringbussum.nl. 
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