Betreft: containers op de Van Egmondstraat

Geachte commissieleden,
Op 9 juli jl. werden wij (bewoners aan de van Egmond straat onaangenaam verrast door de plaatsing
van bovengrondse containers naast mijn/onze huizen. Dit zijn twee grote metalen inzamel containers
voor plastic en papier geworden en twee kleinere GFT afval bakken. Deze containers zijn hier zonder
enige overleg of inspraak met de omwoners geplaatst. Mijn buurman verteld hierover meer. Alle
direct omringende bewoners hebben inmiddels eigen afval containers gekregen waardoor direct nut
om deze containers te gebruiken wegvalt. Van de 11 direct omringende huishoudens zijn
handtekeningen en id’s zijn verzameld als protest tegen de gang van zaken. Wij hebben er niet voor
gekozen naast milieu plein te wonen of hierop uit te kijken.

Onze ontevredenheid omtrent de locatie betreft de volgende factoren:
1. De twee grote containers lijken neergezet te zijn met geen aandacht voor de precieze locatie,
uitstraling of esthetiek. De containers zijn naar verhouding veel te groot Voor wie is deze afval
inzameling allemaal bedoelt ?
2. Een van de twee containers staat letterlijk op het trottoir waarbij de vrije doorgang beperkt
wordt. Alle huis afval containers worden gedurende ophaal dagen bij de grote containers
gezet waarbij de stoep geblokkeerd word gedurende twee dagen. De parkeerplaats oogt
overvol, en slordig.
3. Er wordt regelmatig in een of andere vorm afval naast de containers gezet, dit zorgt dan voor
zwerfafval id de omringende tuinen. Ons leven lang meldingen blijven doen naar de
gemeente is geen optie.
4. De zichtlijnen vanuit het parkeerterrein bij het uitrijden zijn beperkt waarbij er sprake van een
onveilige en onoverzichtelijke situatie is voor kinderen en oudere medebewoners (woonachtig
in gebouw De Overton).
5. Er zijn GFT containers geplaats direct naast de tuin van de hoek woning nr 51. De geuroverlast
van de deze containers in de zomer is fors teven is er overlast van ongedierte wat in en uit de
bakken kruipt.

Alternatieven ?
Wij zijn ons inziens niet verantwoordelijk voor een goed alternatief maar we kunnen aandragen:
1) Alle bakken ondergronds,
2) De GFT inzameling verplaatsen naar een plantsoen.
3) Op loop afstand ( Spaarnhovenplein) is al een inzamelings punt voor papier en plastic
ONDERGRONDS , deze kan eenvoudig vergroot worden.
4) Openbare ruimte bij de Kerk/Sauna aan het einde van de van egmondstraat
5) Op het trottoir van de middenweg op de hoek Overtonstraat / Middenweg
6) Rand Plantsoen ad de Middenweg.
Nogmaals wij hebben er niet voor gekozen naast milieu plein te wonen of hierop uit te kijken. Graag
verzoek aan gemeente Haarlem een fatsoenlijke en blijvende oplossing bedenken.

Bedankt voor uw aandacht.
Rene van Wijnen

