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Geachte leden, 

Bewoners meldden de wijkraad deze week dat Spaarnelanden op de achterkant van een aantal 
ondergrondse vuilcontainers een brief heeft geplakt waarop zij meedeelt containers te zullen 
verwijderen. Bij een snel fietsrondje door de wijk blijkt het om minimaal om 10, wellicht 15 
containers te gaan. De wijkraad maakt zich ernstig zorgen over deze actie. En roept u, als 
opdrachtgever voor vuilverzameling, op Spaarnelanden zowel procedureel als inhoudelijk terecht te 
wijzen. 

Procedureel 

De ondergrondse vuilcontainers zijn met tromgeroffel en klaroengeschal aan de 
v o o r d e u r binnengehaald en worden nu stilletjes ais in de nacht door de achterdeur weggehaald. Bij het 
plaatsen van de containers is een participatie- en inspraakronde geweest en is een raadsbesluit 
genomen waarbij de gebruikelijke bezwaarprocedure van toepassing was. Het is onbegrijpelijk dat 
Spaarnelanden de containers nu kan weghalen zonder enige informatie aan de bewoners, laat staan 
enige vorm van inspraak of participatie. 

De wijkraad verzoekt u met klem voor het weghalen dezelfde procedure te hanteren als bij het 
plaatsen van de containers en de wijkraden volledig te informeren over de betreffende locaties. 

Inhoudelijk 

1. Spaarnelanden schrijft in haar brief letterlijk: "Er verandert niets voor u. U kunt op dezelfde plek 
uw huisvuil kwijt. Spaarnelanden is bezig met een systeem van 'volmelding' ". Maar er 
verandert wel het een en ander. Wanneer op een locatie verschillende containers staan, kunnen 
de bewoners bij een volle of defecte container uitwijken naar een container die er naast staat. 
Wanneer op een locatie nog maar één container staat, wordt die mogelijkheid ontnomen. Het is 
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een Fata Morgana te denken dat bewoners hun vuilniszakken weer mee naar huis nemen. De 
zakken blijven staan en worden door katten, meeuwen en ratten dankbaar als voedingsbron 
gezien. Zwerfvuil, een van de hoogst genoteerde irritaties bij bewoners, wordt met deze maatregel 
dus in de hand gewerkt. 

2. In de brief schrijft Spaarnelanden ook dat aan een 'volsysteem' wordt gewerkt. Aan dat systeem 
werd al gewerkt toen de bakken in 2004 in de Europawijk werden geplaatst. Blijkbaar wordt dat 
systeem slechts gebruikt om nadelige consequenties van plannen te verzachten, zonder het 
daadwerkelijk te installeren. Tot die tijd zullen de vrachtauto's meer ritten moeten maken, zullen 
dus meer mensuren worden gemaakt en wellicht meer wagens nodig zijn. Hoezo bezuinigen? 

3. De Ruslandstraat is een bron van ergernis en zorg. Stichting Doek start met een project om 
verloedering daar een halt toe te roepen. De wijkraad heeft op ambtelijk niveau al overleg 
gevoerd om in het eerst volgend wijkcontract deze negatieve ontwikkeling om te buigen. 
Spaarnelanden presteert het om ook daar twee containers weg te halen. Blijkbaar spelen bij deze 
actie alleen economische motieven en wordt over mogelijke negatieve gevolgen op sociaal, 
etnisch en milieutechnisch gebied niet of in elk geval te weinig na gedacht. 

4. Er is een grote investering gedaan om de ondergrondse bakken te installeren, denk aan de grote, 
betonnen, waterdichte bakken die met grote nauwkeurigheid waterpas zijn geplaatst. Er is dus 
sprake van kapitaalvernietiging om deze plekken te verwijderen en dicht te gooien. 

5. In de Europawijk Zuid is de vernieuwing van de openbare ruimte in het voorjaar 2013 afgerond. 
Het zou toch een blamage zijn als de gemeente toestemming geeft om de ondergrondse, 
betonnen bakken te verwijderen. De diepdrainage die daarbij wordt gebruikt en de zware 
vrachtwagens zullen ernstige schade toebrengen aan het groen en de tegels ter plaatse. 

Aanbevelingen 

De wijkraad Europawijk adviseert de gemeenteraad dringend om Spaarnelanden te verbieden deze 
acties uit te voeren tot dat aan onderstaande, stringente voorwaarden is voldaan. 

1. Er wordt duidelijk kennis gegeven van de plannen, de omvang, de motivatie en de plaatsen, met 
een mogelijkheid tot bezwaar. 

2. Elke bewoner wordt geïnformeerd welke container(s) zij ook kunnen gebruiken als hun eigen 
container vol of defect is, bijvoorbeeld door die locatie op de containers te plaatsen. 

3. Bij melding van defecte of volle containers dient de discontinuïteit binnen 24 uur te zijn verholpen 
en afval naast de containers te zijn verwijderd. 

4. Alle locaties worden in overleg met wijkraden en bewoners bepaald. 
5. De verwijderde containers worden terug geplaatst als binnen een jaar blijkt dat de maatregel tot 

ernstige overlast leidt. 
6. De betonnen bakken dienen onder de grond te blijven om in een later stadium eventueel te 

kunnen worden gebruikt voor ander soortige afval zoals papier, plastic, glas etc. 

De wijkraad erkent de meerwaarde van het ondergronds verzamelen van het huishoudelijk afval. Ook 
heeft zij alle begrip voor de economische situaties waarin het verder uitbreiding tegen zo laag 
mogelijke kosten moet plaats vinden. De wijkraad kan echter geen begrip opbrengen dat buurten 
waarin het systeem al jaren functioneert letterlijk het kind van de rekening worden. Het grote 
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voordeel van beperking van zwerfvuil mag en kan in die wijk niet te niet worden gedaan om 
economische redenen. 

De wijkraad adviseert de gemeente een degelijk informatie en participatietraject te volgen en doet 
een dringend beroep op de gemeenteraad de voor- en nadelen nadrukkelijk tegen elkaar af te wegen 
en als opdrachtgever voor Spaarnelanden de regie over afvalverzameling in eigen hand te houden. 

• 
Met vriendelijke groet, 

/ 1 • • 
• 

Kees Schreuders 

• 
Secretaris 

- • • 
• • • • • 
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Geacjite bewoner, 

, ^1 een aantal ondergrondse containers uit uw buurt 

locaties waar meerdere containers staan. 

Door het weghalen van een of twee containers verandert het 

serviceniveau niet. U loopt naar dezelfde plek om uw hu.svu.l af te storten. 

Waarom deze maatregel? 
De gemeente Haarlem is bezig om de stad te voorzien van ondergrondse 
containers voor restafval. Een gemakkelijke, schone en snelle manier om 
huisvuil kwijt tè kunnen. In een aantal stadsbuurten in Haarlem zijn nog 
geen ondergrondse containers geplaatst. Om deze buurten wel te 
voorzien, zijn ruim driehonderd containers nodig. In deze tijden van 
bezuiniging is de beste en meest kostenbesparende oplossing om 
bestaande containers te verplaatsen naar andere resterende niet-
ondergrondse wijken. 

Wat verandert er voor u? 
Er verandert niets voor u. U kunt op dezelfde plek uw huisvuil kwijt. 
Spaarnelanden is bezig met een systeem van 'volmelding'. Het 
volmeldingrijden is een systeem waarbij de container zich meldt wanneer 
deze 'bijna' vol is. Hiermee kan Spaarnelanden met minder containers 
hetzelfde effect bereiken, namelijk dat u als bewoner altijd uw huisvuil 
kwijt kunt en de container op tijd wordt geleegd. 

Meer informatie 
Wij danken u bij voorbaat voor uw begrip voor deze maatregel. Indien u 
vragen heeft kunt u telefonisch contact opnemen met Spaarnelanden (dhr. 
Bierman) via 0900-8477 op werkdagen tussen 08.00 - 16.00 uur of per e-

eianden.nl. 
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