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Onderwerp
Toezegging: nagaan bij Spaarnelanden waarom omslagpunt bij weghalen

Soort: Toezeggingen

illegale vuilniszakken bij container op 5 ligt en of dit verhoogd kan

Programmanummer

worden en welke kosten daarmee gemoeid zijn

5.1 Openbare ruimte en

Nummer: 2018/582915

mobiliteit
Indiener/Fractie

Bestuursorgaan en Ontstaansdatum
Commissie beheer d.d. 14-9-2018

Omschrijving
Bij de behandeling van de rondvraag zegt wethouder Snoek, op verzoek
van de VVD, de heer Aerssens, het volgende toe. Op dit moment, naar
de wethouder meent, neemt Spaarnelanden tot vijf vuilniszakken direct
mee wanneer deze illegaal geplaatst zijn naast een container. De
wethouder zal bij Spaarnelanden informeren waarom dit omslagpunt op
vijf ligt en of dit verhoogd kan worden en welke kosten daarmee
gemoeid zijn.

Afdeling
BBOR
Verantwoordelijke
Egmond, S. van
Email
s.v.egmond@haarlem.nl
Telefoonnummer
023-5113939

Stand van Zaken/afdoening
De ondergrondse vuilniscontainers worden geleegd met een groot voertuig Per dag is het mogelijk om +/60 volle ondergrondse containers met 1 groot voertuig te legen. De 5 bijgeplaatste zakken worden in
principe in de container gedeponeerd. Deze extra handeling kost veel tijd en eigenlijk geven 5 zakken al
teveel operationele storing om het proces efficiënt te laten verlopen. Bij grote uitzondering kan een
hydraulisch gestuurde klep worden geopend aan de achterkant van het voertuig, deze handeling kost
helaas nog meer tijd. Vanwege bijplaatsingen is er minder tijd om het eigen werk te doen en wordt de norm
van ca 60 bakken niet gehaald.
Er moeten dan meer grote voertuigen worden ingezet om alle geplande ondergrondse bakken te legen. Dit
is een dure oplossing. Vandaar dat er een schottenwagen (kleine auto) wordt ingezet om het bijgeplaatst
afval mee te nemen. De schottenauto moet toch rijden omdat naast de huisvuilzakken die bijgeplaatst
worden ook op deze manier de stoelen, banken, hopen karton en andere zaken worden meegenomen.
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