
 

 

NOTITIE VOOR INSPREKEN COMMISSIE BEHEER,   1 oktober 2020 

 

Spaarnelanden te Haarlem is van plan extra bovengrondse afvalcontainer te plaatsen 

naast de 2 bestaande afvalcontainers aan de oever van het Spaarne, hoek Korte Dijk/ 

Blekerstraat waardoor er een mini milieu-plein ontstaat. 

 

Zeer bezorgde buurtbewoners rond het pleintje Korte Dijk, Haarlemmers die opkomen 

voor behoud van het historische centrum, constateren... 

 

1. Het pleintje is voor omwonenden, bezoekers van de stad en gebruikers van de 

passantenhaven een ontmoetingsplek. Het is een rustplek aan het water en een 

speelplek voor kinderen. Afvalcontainers halen een hap uit die ruimte en zorgen voor 

stank.   

2. Spaarnelanden doet zijn werk niet. Eerst moet Spaarnelanden ervoor zorgen dat alle 

bestaande papier en plastic containers in de buurt structureel en frequent geleegd 

worden zodat de burger altijd zijn afval kan scheiden en kwijt kan. Het ligt niet aan de 

burger dat er onvoldoende gescheiden wordt. 

3. Het gebied is beschermd stadgezicht met rijks- en gemeentelijke monumenten. Aan 

deze prachtige oever plaats je geen bovengrondse containers. 

4. Dit soort mini milieupleinen veroorzaken zwerfafval dat direct het Spaarne in waait 

en de rotzooi in het Spaarne is al een probleem, waar vrijwel niets aan gedaan wordt.  

5. Wij willen geen extra geluidsoverlast door verschillende ophaal vrachtwagens die 

overigens amper de bochten in de smalle straten kunnen maken. De vrachtwagens 

die nu het afval ophalen zorgen al voor veel trillingen in de oude huizen.  

6. De huidige containers (bijv. bij de stadspoort en de Amsterdamse buurt) volstaan. 

Daar gaan buurtbewoners reeds heen. Die containers staan op enkele minuten lopen.  

Er is geen behoefte aan nog meer containers.  

 

Wij verzoeken dringend: 

• dat Spaarnelanden afziet van plaatsing van extra afvalcontainers én  

• dat Spaarnelanden ervoor zorgt dat containers voor papier, plastic en glas in de 

omgeving op tijd worden geleegd. 

 

 

Inspreker: Maarten Bouwer, Korte Dijk 1a. 


