
 
 
Aan: Griffiebureau <griffiebureau@haarlem.nl> 
Onderwerp: inspreker bij een commissie Beheer 
 

Wat wilt u 
hierover 
inbrengen, 
toelichten of 
vragen? 

M.i. is het proces waarbij deze locatie 

voor bovengrondse containers werd gekozen 

niet goed verlopen. In het document 

'Richtlijnen voor plaatsing inzamelmiddelen 

en -voorzieningen' lees ik dat na de 

voorlopige locatiekeuze 'worden ook de 

wijkbewoners individueel schriftelijk 

geïnformeerd' en wordt per wijkdeel een 

inloopbijeenkomst gehouden. Wij werden niet 

geïnformeerd -  de plaatsing van de 

containers kwam als een onaangenaam 

verrassing voor ons. Spaarnelanden heeft 

dit schriftelijk bevestigd. Zie bijlage.  

Spaarnelanden stelt kleine verbetering 

voor. Ik ben van mening dat deze containers 

hier niet moeten staan en dat het proces 

opnieuw doorlopen moet worden. 

U kunt evt. 
bijbehorend 
document 
meezenden 

Mail plaatsing containers aan de Van Egmondstraat.pdf 

Uw gegevens Dhr. Verhoeff 
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M. Hansen & L. Verhoeff

Van: Peter Mollers <pmollers@spaarnelanden.nl>
Verzonden: donderdag 10 oktober 2019 11:43
Aan: lee.maria@hoeffies.nl
Onderwerp: plaatsing containers aan de Van Egmondstraat
Bijlagen: Bezwaar Bewoners Van Egmondstraat inz. plaatsing afvalcontainers Sept. 2019.pdf

Geachte bewoners, 
  
Naar aanleiding van uw brief van 22 september berichten wij u het volgende. 
 
Berichtgeving over nieuwe containers 
U heeft gelijk als u stelt dat u niet van te voren geïnformeerd bent over de plaatsing van de containers. Bij de 
presentatie van de plannen tijdens de informatieavond stond deze containerlocatie nog niet aangegeven op de 
tekeningen. Op de informatieavond kregen wij informatie die voor ons reden was om containers te plaatsen op de 
locatie in de van Egmondstraat. Die informatieavond betrof een avond waarvoor alle bewoners van het Te 
Zaanenkwartier, die gebruik moesten gaan maken van deze containers, waren uitgenodigd. Ook bewoners die in hun 
onmiddellijke omgeving te maken kregen met containers zijn hiervoor uitgenodigd en eveneens de huishoudens in uw 
straat die geen duocontainer hebben ontvangen.  
  
Wij hebben vervolgens verzuimd u te informeren over deze nieuwe containerlocatie, dus plaatsing van de containers 
kwam voor u als een verrassing. Wij erkennen dat wij daar niet juist in hebben gehandeld. 
 
Bepaling van de containerlocatie  
Voor wat betreft uw bezwaren geldt dat Spaarnelanden in opdracht van de gemeente Haarlem in alle Haarlemse 
wijken inzamelmiddelen plaatst zodat bewoners het huishoudelijk afval gescheiden kunnen aanbieden. Dat wil 
zeggen dat veel bewoners daar mee te maken krijgen. Er zijn mogelijkheden als het indienen van een zienswijze en 
het maken van bezwaar tegen locaties, maar uiteindelijk moeten de containers ergens worden geplaatst. De locatie 
van de plaatsing wordt grotendeels bepaald door de adressen van de woningen van de beoogde gebruikers. Verder 
toetsen wij de locatie aan de plaatsingsregels die de gemeente heeft opgesteld. De locatie in de Van Egmondstraat 
voldoet aan die regels. Esthetische oordelen hoeven wij daarin niet mee te wegen. 
 
  
De PBD-container en de beide GFT-containers staan inderdaad op het trottoir. Naar onze mening niet hinderlijk want 
de doorgang blijft breed genoeg om te kunnen lopen. Die ruimte wordt echter beperkt door auto’s die gedeeltelijk op 
het trottoir parkeren. Wij zijn er geen voorstander van om de containers te verplaatsen naar een achterliggende 
parkeerplaats alleen omdat ze niet zo “mooi” zijn. De parkeerdruk is vrij hoog in deze buurt, zoals u ook schrijft in uw 
brief, en er is voldoende ruimte op het trottoir om een container te plaatsen. De papiercontainer staat op het plateau 
bij de ondergrondse container. De parkeersituatie die u beschrijft geeft aan dat het niet voor de hand ligt een 
parkeerplaats op te offeren voor het plaatsen van een container. Op de wijze zoals wij hebben geplaatst gaat het 
plaatsen niet ten koste van een formele parkeerplaats. 
  
De container op het trottoir staat voldoende naar achteren om vanuit een auto die de parkeerplaats verlaat nog 
uitzicht te hebben op het verkeer. De auto’s die gedeeltelijk op het trottoir parkeren belemmeren dit uitzicht veel meer. 
 
Voorstellen voor verbetering 
We hebben gekeken hoe we de situatie voor u kunnen verbeteren en zien twee mogelijkheden. 
 

1. Wij kunnen het parkeren op het trottoir tegengaan door één of twee palen te plaatsen, zodat parkeren ter 
plaatse van de container onmogelijk wordt. 

 
2. We kunnen de beide GFT-containers verplaatsen van de haag naar een locatie voor de ondergrondse 

container. De containers staan dan verder af van huisnummer 51 zodat eventuele geurhinder minder snel zal 
voorkomen. Wij zijn overigens van mening dat geurhinder maar sporadisch zal optreden. Wij plaatsen deze 
containers in grote delen van Haarlem en hebben maar weinig klachten. Alleen op hete zomerdagen waren er 
enkele klachten. Mocht het toch zo zijn dat de containers stankhinder geven dan kunt u ons daarop 
aanspreken. Wij hebben de GFT-containers al eerder vervangen door schone containers.  

  
 Wij verzoeken u de medeondertekenaars van de brief te informeren over onze reactie en de beide voorstellen voor 
verbetering. 
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vriendelijke groet, 
  
Peter Möllers 
Assetmanagement /projecten 
  
Werktijden: maandag 9.30u-19.00u, dinsdag, woensdag en donderdag 10.00u-15.00u 
  

 
Bezoekadres Minckelersweg 40   
2031 EM HAARLEM 
Postbus 1041 
2001 BA HAARLEM 
T:023 7524 868 
M:06 14727547 
E: pmollers@spaarnelanden.nl 
www.spaarnelanden.nl 
  
  

 
 
DISCLAIMER:  
Dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n).Gebruik door anderen is niet toegestaan. Indien u niet de 
geadresseerde(n) bent, wordt u verzocht de verzender hiervan op de hoogte te stellen en het bericht te verwijderen. Door de 
elektronische verzending kunnen aan de inhoud van dit bericht geen rechten worden ontleend. 

  

zutf
Markering

zutf
Markering

zutf
Markering



Betreft: containers op de Van Egmondstraat 

 

Geachte commissieleden, 

Op 9 juli jl. werd ik onaangenaam verrast door de plaatsing van bovengrondse containers naast mijn 

huis. Deze containers zijn hier zonder enige rekening met de omgeving geplaatst. Mijn buurman zal 

dit straks verder toelichten. 

  
 

Een dag na de plaatsing heb ik een melding openbare ruimte gemaakt (melding 0392-2019-0071560) 

en later heb ik samen met 10 buren bezwaar aangetekend. Helaas is het me nu duidelijk geworden 

dat de dag na de plaatsing onze laatste kans was om bezwaar te maken. 

In collegebesluit 2018/386054 werd de ‘Richtlijnen voor plaatsing van inzamelmiddelen en- 

voorzieningen’ vastgesteld. Bij de argumenten lees ik dat ‘De richtlijnen zorgen ervoor dat bewoners 

van tevoren een inschatting kunnen maken waar de inzamelmiddelen en -voorzieningen zullen 

worden geplaatst. Dit gaat willekeur tegen en geeft houvast voor bewoners’. 

Volgens deze richtlijnen verloopt het proces van plaatsing in vier fasen. In de tweede fase worden 

‘de wijkbewoners individueel schriftelijk geïnformeerd. Vervolgens wordt ‘per wijk(deel) een 

inloopbijeenkomst gehouden. 

Ik heb begrepen dat de gemeente eerst een locatie op de Middenweg had voorgesteld. Een 

inloopbijeenkomst werd voor de direct betrokkene georganiseerd. Aangezien dat wij niet direct 

betrokken zouden zijn werden wij niet voor deze bijeenkomst uitgenodigd. Tijdens deze bijeenkomst 

werd de Van Egmondstraat als nieuwe voorkeurlocatie aangemerkt.  

Hier is waar het proces verkeerd is gaan lopen. De bewoners van de Van Egmondstraat werden niet 

over de nieuwe locatie geïnformeerd en geen nieuwe inloopbijeenkomst werd georganiseerd. Er 

werd gelijk overgeschakeld naar een formele aanwijzingsbesluit (132947). Spaarnelanden heeft per 

mail bevestigd dat wij niet vooraf werden geïnformeerd.  

Dit kan niet zijn wat u als commissieleden hebben verwacht toen de Richtlijnen werden vastgelegd. 

In de Inspraakverordening Haarlem lees ik dat participatie ‘… is het betrekken van bewoners en 

andere belanghebbenden op het moment dat een plan om tot een besluit te komen nog in 

ontwikkeling is.’ Wat op de Van Egmondstraat is gebeurd is duidelijk niet de participatie dat de 

gemeente beoogt. 



Hoe nu verder? 

M.i. zou het participatieproces opnieuw doorlopen worden. De locatie op de Van Egmondstraat 

moet dan tegenover andere mogelijke locaties afgewogen worden. En, als de keuze voor deze 

locatie toch overeind blijft zou dan naar verbeteringen van de invulling van de locatie gekeken 

moeten worden, bij voorbeeld door ondergrondse containers te plaatsen. 

Ik verzoek u de bewoners van de Van Egmondstraat de kans te geven om te participeren. 

 

Bedankt voor uw aandacht. 

 

Lee Verhoeff 

 


