Van: h.r.terwindt@j
Verzonden: donderdag 22 oktober 2020 13:15:45
Aan: antwoord@haarlem.nl;
Onderwerp: Elke Kilo Telt, uw brief dd 19-10-2020/ Nieuwe containers in uw wijk om afval te

scheiden.

Ter attentie van dhr. I
Geachte heer
Uw bovengenoemde brief viel op 19 oktober 2020 bij een groot aantal huishoudens in de
wijk Burgwal op de mat.
De bewoners in de wijk Burgwal leefden in de veronderstelling dat de mogelijkheid om
bezwaar te maken bestond tot aan het einde van deze maand. Oktober 2020.
Ze hebben niet stil gezeten.
Veel bewoners zijn gevraagd naar hun mening over de plaatsing van de extra containers
en er zijn veel handtekeningen verzameld.
De resultaten van deze enquête in de Wijk Burgwal zijn bij de gemeente op 21 oktober
2020, met een Bezwaarschrift gericht aan de Gemeenteraad en het College van
B & W, ingediend.
Bijna gelijktijdig is er een enquête gehouden die per mail verzonden is aan alle
adressenbe-standen van de wijkraad Vijf-Hoek, Binnenstad, Heiliglanden,
Scheepmakersdijk en Burgwal.
Deze enquête zal een dezer dagen ook met Bezwaarschrift worden aangeboden aan de
Gemeenteraad en het College van B & W.
In bijlage treft u aan het Bezwaarschrift van een aantal (ca 60) bewoners van de Burgwal,
een lijst van de bijlagen en de ‘bevestiging van ontvangst’ van de gemeente Haarlem van
de betreffende stukken.
We begrijpen dat de communicatie ernstig belemmerd is door de Coronaomstandigheden.
Maar bij veel bewoners is de indruk gewekt dat het ook een prettig excuus was voor de
betreffende personen van Spaamelanden en/of de Gemeente om de lastige bewoners op
afstand te houden.
Met vriendelijke groet,
Namens een groot aantal bewoners,
H.R. Terwindt
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Ook de bewoners van de Houtmarkt/Koralensteeg hebben serieus gezocht naar overleg, ook
zij zijn afgewimpeid. Zie Bijlagen: i-toutm. t Si 2
Al tijden liepen deze bewoners met plannen om op de huidige plaats van de vutteon» diner
verbeteringen aan te brengen om de 'look'Van deze hoek in de wijk te verbeteren/mooier te
maken bv met groen, maar in plaats daarvan krijgen ze nu het bericht dat «r op cim p*ek
vuiJconta»refs bij zullen komen Ook msr werd iedere inbreng van de bewoners vakkundig
door Spaamelanden afgewimpekl. Zie txilage: Houtm. 1 & 2

BEZWAARSCHRIFT

Te» attent» van: De Gemeenteraad en het coürge van B & W
Her wsfe* om in de Wijk Burgwal meer vu.lconta*en te plaatsen.

We wMen hier ook kwijt dat we geschrokken zijn van opmerkingen van bewoners die geen
bnef gekregen hadden van Spaamelanden met het verzoek om mee te denken, of (en dat :s
ernstiger1 die zeggen dat het toch geen zin heeft om er ets mee te doen, want ze dnjve-.
het toch door ....'.

Geacht® dames en heren,
De bewoners van cV? oude stad waren Wij verrast toen ze door Spaemetenden werden
uitgenodigd om op de .vebste kerm» te nemen van de otonnen van dt gemeente voor wtia
Tevens aurnien de bewoners aangemoedlgd om te komen met een eigen inrchten ot andeic
voorsteden.
Diegenan m onre wijk (de Burgwal) die screus van de geboden mogelijkheden gebnak
gemaakt hebben sjn echter van de bekende Koude Kermis thuis gekomen.
Er bleek n.’ totaal geen rjcntE vw enige aanpassing of voor andere ideeën te bestaan.
Onze bewoners oir. aücmaal schrtttekjk afgepoeierd. Zie bijlagen : Houtm.1 & 2, LVG 1 & 2
De volgende vrager dienden dcti aan:
- Was dar de bedoeling van de gemeente 7
- Hoe heett de gemeente dit bewonersonderzeek gedelegeerd aan Spaamdanden ?
- Hoe luidde het 'detegaüebesJuit' 7
- Graag ontvangen we een afschrift van <*t ’delegaöebeshjrt' ?
Samengevat komen de bezwaren van oe bewoners hier op neer dat 3). naast de onheuse
oehandeërg door Spaamelanden.:
- Berwaa' maken tegen plaatsing van meer containers op mooie piekken in dc oude
stad. Daar waar spreke rs ven een “beschermd stadsgezichT.
- Dat de concentratie van vuilcontainers m mooie delen van de stad. de straat tot een
Dat de meeste bewoners n de bemenstad nfcet over de ruimte beschikken om
meerdere soorten hutsvul gcschekJer te bergen.
Zo*s ook de ru.mte moe oude stad dHcwi)» ontbreekt voor meer containers.
Door rk^nte' m de ondergrond van kabels en buizen (op veel plaatsen) wordt voor de
.c*:octa-n-rs uitgeweken naar plaatsen waar in de ondergrond wei rum» is, maar waar
ze bovengronds gewoon NIET thuis horen. Da*' waar monumentale panden staan of
sprake /s van een beschermd stadsgezWit
-

-

Ms voortw*!. de beve Vrouwe Gracht. Een straatje van slechts 35 meter.
Er staan * 2 ondergrencHe m^oota^ers, met 2 erbij worm dit een “miheustraat met a#e
neveneffecten van oer. zoals lawaai, stank, verkeersopstoppingen en mdaatgasoverlast, bij
het ophajen van het vul door Spaamelanden.
M« 9M'cm m
en er »)n n«r

«« >»«»*»»’

> Motot WSot e, aOT ot 9«1ot cm in (Mcrtes nw SpwnetaciOT te tóimen tot
OTen, aptcKiingcn. niOT
ef9et>0OTd. Z«
LVG 1 & LVG 2
Er «omr o* iwg een» «ort» ges»" ot Iw feu c* er OT oe oOTUrt ven de Lange
ftog e. OT oir»»ner a» nor glas en >amn, ® Mr kom aftand du».

Inmiddels wordt het m den landen steeds duidelijker dat voorechekJen niet helemaal loopt
zoals de bedoeling was.
Steeds me« steden haken af en gaan over op naschelden.
En he«. ziet •-t naar jrt dat dit goedkoper Is.
De onbruikbare piasticberq (verontreinigd door fout piasticj neemt met de dag toe cn-.dat het
ónmogelijk is voor bewoners om goed van fout plastic te onderscheiden.
Bii AE8 wordt restafval uit Haarlem ook nagescheiden.
Veel bewoners wonen, zoals bovenstaand al genoemd, te Wem om met grote zakken te
sjouwen. Zij brengen meermalen kleine zakken naar de container. De angst bestaat dat als
de gemeente 'straks* betaling per storting gaat invoeren, deze mensen te veel moeten

Het verhaal gaat dat er bij Spaamelanoen ca 300 positieve reacties zijn binnen gekomen op
hun aankondiging om extra vuilcontainers te plaatsen. We zfjn benieuwd naar dte reacties.
Wij verzoeken de gemeente om een pauze in te lassen en met de bewoners in gesprek te
gaan. (Corona heeft wellicht de goede communicatie in de weg gezeten)
In ieder geval hebben de bewonera desondanks niet de indruk gehad dat de gemeente
serieus overleg heeft gezocht met de bewoners.
Dit moet worden recht gezet!
De indruk die nu is ontstaan ,s. dal de invoering van extra •vuilcontainers NIET bedoeld zijn
voor de burgers, maar voor Spaamelenden.
Als U inzet op naseneiding biedt u de bewoners veel gemak en wordt de stad mooier.
Voorts hopen wij dat u dé resultaten van de enquête die onlangs gehouden is m de
binnenstad meeneemt.
De uitkomst illustreert duidelijk hoe er over het bovengenoemde probleem wordt gedacht
Namens veel bewoners.
Manan Wanders, Genevion Keune, Hans van Turnhout, Onrvo & Lousa Ihns, Hein Terwmdt,
Ron van Hitten en -vele anderen (zie bijlagen)

