
Namens:
Contactpersonen: 
Adressen respectievelijk:

Bewoners Lijsterstraat e.o. Haarlem
kker

Geadresseerden:
Adres: Spaarnelanden NV 

Minckelersweg 40, 2031 EM Haarlem

Geadresseerden:
Adres:

Gemeenteraad Haarlem (Griffiebureau Haarlem)
Gemeente Haarlem
Postbus 511, 2003 PB Haarlem

PER AANGETEKENDE POST, GEWONE POST EN E-MAIL

Betreft: voorstel alternatief voor containers Lijsterstraat t.o. nummer 45/46

Haarlem, 27 mei 2018

L.S.,

Naar aanleiding van uw dienstverlening omtrent de plaatsing van de diverse containers in de Lijsterstraat t.o. 
nummers 45 en 46 op 25 mei j.l., willen wij hierbij onze bevindingen delen. Wij wensen constructief mee te 
denken en u een passende oplossing voor te stellen, welke goed werkt voor alle betrokken partijen.

Het heeft geen zin om met verwijten over-en-weer te komen over bijvoorbeeld een gebrekkige 
informatievoorziening of tussentijds gewijzigde plannen, welke in het geheel niet zijn gecommuniceerd, derhalve 
onthouden wij ons daar (verder) van in dit schrijven. Wij willen nu constructief met u aan een oplossing werken, 
waarbij naar onze inschatting alle doelstellingen behaald kunnen worden, zowel voor gemeente als bewoners als 
afvalverwerker, mits wij met elkaar in gesprek gaan.

Het milieu is de afgelopen jaren een belangrijk onderwerp is geworden, wij willen hier proactief aan meewerken. 
De veiligheid en het woongenot van de bewoners dienen echter ook behartigt te worden door de gemeente. In de 
huidige situatie is het woongenot substantieel afgenomen door het uitzicht, overlast en bovenal gevaar.

De omwonenden, zijn vandaag geconfronteerd met een kindje, dat met haar hoofd klem zat tussen de opening 
van de container en het klepmechaniek. Bij een speelplein is te verwachten dat kinderen dit doen, daarom is de 
locatie uitermate ongelukkig gekozen, oftewel ongeschikt. Gelukkig was er een volwassene in de buurf die het 
meisje op tijd kon bevrijden uit deze gevaarlijke situatie, met enkele schrammen en een pijnlijke nek als gevolg. 
Als er niemand te hulp had geschoten had paniek van het meisje veel grotere gevolgen kunnen hebben. De 
containers hebben scherpe randen, zijn hoog en het is wachten op het eerste serieus gewonde kind. Buiten het 
feit dat het afzichtelijk is, is er dus tevens een onnodig gevaarlijke situatie gecreëerd.

Buurtonderzoek milieu:
Wij zijn een buurtonderzoek gestart, waarvan u bijgevoegd een handtekeningenlijst aantreft. Uit dit 
buurtonderzoek is gebleken dat alle bewoners de huidige containers afzichtelijk vinden, maar nog belangrijker, 
ook het gevaar zien voor o.a. de kinderen die hier spelen op het naastgelegen speelplein en wonen in de 
omgeving. Tevens is gebleken dat de bewoners liever een duo-rolcontainer willen en hebben veelal de intentie 
uitgesproken het afval beter te zullen gaan scheiden, slechts een enkeling gaf aan geen rolcontainer te willen en 
ook niet van plan te zijn het afval te gaan scheiden. Verder is uit ons buurtonderzoek gebleken dat een groot 
gedeelte van de bewoners al gebruikt maakt van de reeds bestaande voorzieningen op de Planetenlaan (naast de 
Dekamarkt) en vinden daardoor zowel de grote containers, als de duo-rolcontainers overbodig.

Gevaar:



Ook is het zeer bedenkelijk óf de bewoners, welke momenteel nog niet aan afvalscheiding doen, überhaupt wel 
het afval gaan scheiden als ze verder dan de eigen restafvalcontainer moeten lopen, specifiek om zich van het 
plastic, karton en blik te ontdoen in de daarvoor bedoelde containers op een grotere afstand. Wanneer dit thuis al 
door de bewoners gescheiden kan worden in één enkele duo-rolcontainer, zal dit een veel hogere mate van 
medewerking en efficiëntie gaan opleveren, schatten wij in na vele gesprekken met de bewoners van deze wijk.

Waardedaling van de woningen:
Een ander onderbelicht punt is de door 'planschade' gepaard gaande waardedaling van de woningen in de directe 
omgeving, met name nummers 43, 44, 45, 46, 47 en 48, welke aanzienlijk zal zijn. De woning aan de Lijsterstraat 
46 is medio maart getaxeerd door Makelaardij van der Linden (taxateur: Michiel Trossèl), een tweede taxatie door 
dezelfde taxateur zal uitwijzen welke invloed het huidige nadelige uitzicht tot gevolg heeft. Bijgevoegd treft u 
foto's aan op locatie, ter illustratie van de huidige situatie.

Oplossingsgericht alternatief:
Wij zouden graag het volgende als alternatief 'groen' plan willen voorstellen; iedere bewoner zonder achterom 
naar de tuin, waarvoor deze grote verzamelcontainers zijn geplaatst, krijgt een duo-rolcontainer aangeboden. De 
duo-rolcontainers zijn smal genoeg (65cm) om via de voordeur naar de achtertuin vervoerd te worden.
Vervolgens kunnen deze om de week worden aangeboden aan de straatkant aan Spaarnelanden NV, zoals ook in 
de rest van de wijk al het geval is. Op deze manier kan dezelfde vuilniswagen ons woonblok aandoen voor het 
ophalen van het gescheiden afval. De Lijsterstraat is de enige straat met bovengrondse papier en PBD containers, 
derhalve bespaart dit bovendien een extra rit met een andere vuilniswagen, welke specifiek is uitgerust voor het 
legen van bovengrondse containers. Veiligheid, efficiëntie, milieubewustzijn, en woongenot worden op deze wijze 
alle bevorderd. Win-win situatie voor alle partijen, dunkt ons.

Het enkelvoudig, schuingelegen parkeervak t.o. nummer Lijsterstraat 52, zou bijvoorbeeld een goede centrale 
aanbiedplaats zijn voor de rolcontainers van dit gedeelte van de straat. Een verkeersbord El (parkeerverbod) 
i.c.m. een onderbord betreffende de donderdagen tussen bijvoorbeeld 08:00-18:00 zou u garanderen dat het 
afval centraal wordt aangeboden. Zo kunnen nog enkele parkeerplaatsen verdeeld over de Lijsterstraat en 
Zwaluwstraat (welke ons woonblok doorkruisen) op deze manier worden uitgerust met eenzelfde bebording, om 
de aanboddruk op één enkele locatie niet te groot te maken en tevens om de afstand tot -en het aanbod op- deze 
genoemde locaties centraal en efficiënt voor Spaarnelanden en bewoners te houden.

Alternatieve locatie bovengrondse containers:
Sommige bewoners zullen wellicht liever één grote verzamelcontainer verkiezen boven een individuele 
rolcontainer, deze kunnen dan gebruik maken van de reeds bestaande ondergrondse papier en PBD containers 
gelegen op de hoek van de Leeuwerikstraat en Rijksstraatweg (locatie 7253 en 7258 op de door u ons 
toegestuurde concept situatie, zie bijlage). Deze containers zijn zeer acceptabel als alternatief voor de bewoners 
van Tl, T2 en T3, zo hebben wij vernomen uit onze vele gesprekken met de bewoners in de betreffende 
woonblokken, te meer de meeste bewoners sowieso langs deze containers komen op weg de wijk uit naar werk, 
of omwille de faciliteiten aldaar, zoals o.a.: snackbar, pizzazaak, ijscoman, huisarts, busstation, etc. Mocht u 
inschatten dat het aanbod in de containers 7253 en 7258 te groot wordt, dan bestaat op die locatie door de 
aanwezigheid van haakse parkeervakken, de gelegenheid de bovengrondse container direct naast de 
ondergrondse containers te plaatsen als vergroting van de capaciteit.

Wij hebben het initiatief genomen om middels een buurtonderzoek op een eerlijke, transparante wijze erachter 
te komen wat de buurtbewoners zelf willen. Samen bereiken we veel meer dan twee partijen gescheiden van 
elkaar te werk (blijven) gaan. Een éénzijdig, opgedrongen mentaliteitsverandering zal mogelijk averechts werken. 
Wij willen graag met u in gesprek blijven, om samen tot een passende oplossing voor het probleem van de 
ongelukkige plaatsing van de afvalcontainers te komen en tegelijkertijd afvalscheiding te bevorderen. Alleen 
goede wil en overleg is nodig om tot een bevredigende oplossing te komen.

Wij vernemen graag spoedig van u.

Hoogachtend,

Maurice van Kampen Rogier Pointl Froukje Loerakker


