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Haarlem, 28 februari 2019

Geachte leden van de gemeenteraad.

Wij zijn bewoners van de Rie Mastenbroekstraat, Max Euweplein, Lien Gisolfstraat en Kick 
Smitweg. Afgelopen week zijn er op de hoek van het Max Euweplein en de Rie 
Mastenbroekstraat diverse containers geplaatst om omgekeerd inzameling mogelijk te 
maken, waaronder een grote bovengrondse PBD-container.

Wij vinden afvalscheiding een goede zaak. En uw inzet daarbij ook te prijzen. Van onze 
kant zetten wij ons ook in om bewoners van ons pand te motiveren afval te scheiden en 
van veel mede-bewoners weten we dat ze consciëntieus plastic en ander afval scheiden. 
Wij doen er alles aan om ons pand en de directe omgeving daarvan in goede staat te 
houden. En precies om die redenen vragen wij u om geen plaatsingsbesluit te nemen 
inzake een grote bovengrondse PBD container op de hoek van de Rie Mastenbroekstraat 
en het Max Euweplein.

De container is inmiddels neergezet en tast de kwaliteit van de openbare ruimte aan. De 
plek waar de container staat ziet er nu verrommeld uit. Die verrommeling kan op haar 
beurt ook weer nare gevolgen hebben voor het gebruik van de openbare ruimte.
Daarom verzoeken wij u dringend om op de plaats van de bovengrondse PBD container een 
ondergrondse container te plaatsen. Want voor ons als bewoners is deze grote 
bovengrondse container volstrekt onaanvaardbaar. Een ondergrondse container kost wat 
meer (er zijn aanpassingen nodig en ook het ledigen vraagt extra inspanning) maar de 
straat en het plein zien er dan weer een stuk beter uit.

Daarnaast zal het plaatsen van een ondergrondse container ook zeker bijdragen aan het 
draagvlak voor gescheiden afval inzamelen.

Kortom: ons verzoek is geen plaatsingsbesluit te nemen voor een bovengrondse container. 
Van onze kant blijven wij ons inspannen voor het gescheiden inzamelen. Want dat moet!
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Wij zijn gaarne bereid om mee te denken.

Hpogachte

i M. Ribbink,
S. Evers en O. Evers-Romero, 
P. Van Arkel, i
W. Funnekotter en N. Haringa, 
F. El Fehmi en L. Wismeier, ,
H. Voogd en S. De Loor, «
M. Mulder,
E. Van der Wilt en S. Schipper, 
M. Bach,
L. Snijders, .


