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Onderwerp: vragen capaciteit gemeenschappelijke
afvalcontainers

Geachte leden van de gemeenteraad,

Naar aanleiding van een aantal klachten van bewoners met betrekking tot de capaciteit en
ledigingsfrequentie van de gemeenschappelijke (ondergrondse) containers aan de Prinses
Marijkestraat te Loosdrecht zijn door de Fractie PVDA/Groen Links Wijdemeren een drietal
vragen gesteld. Van de Grond en Afvalstoffen Dienst (GAD) heb ik de volgende antwoorden
ontvangen.

Vraag 1: Is er voldoende capaciteit in Wijdemeren?
Huishoudens woonachtig in een bovenwoning of benedenwoning met een kleine tuin (tot 30
m2) zijn aangesloten op een gemeenschappelijke (ondergrondse) voorziening. Alle overige
huishoudens zijn voorzien van verschillende containers aan huis. Aangegeven wordt dat de
gemeenschappelijke voorzieningen en containers aan huis in Wijdemeren toereikend zijn om
afvalstromen gescheiden in te kunnen nemen.

Vraag 2: Is de frequentie van leeghalen van de containers voldoende, ook bij de
kledingcontainers? Zijn er technische mogelijkheden om het “vol” zijn van containers digitaal
te melden aan GAD of andere betrokkenen?
Geconstateerd wordt dat de huidige ledigingsfrequentie in voldoende mate aansluit op het
volume van de gemeenschappelijke containers van glas, Plastic, Metalen en Drankenkartons
(PMD) en Oud Papier en Karton (OPK). De gescheiden inzameling van deze grondstoffen
vindt vanuit de GAD plaats. Met betrekking tot de inzameling van kleding is men
aangewezen op de dienstverlening van de charitatieve instellingen. Textielinzameling door
deze partijen vindt wekelijks plaats.
Zowel de containers van de GAD als kledingcontainers zijn niet voorzien van een container
management systeem om het bereiken van de vulcapaciteit en (vroegtijdige) lediging met
elkaar in overeenstemming te brengen.
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Vraag 3: Komt er nog een alternatief voor het verwijderde afvalverzamelpunt op de grens
van Loosdrecht en Hilversum?
De locatie aan de Van Ghentlaan is door de gemeente Hilversum gesloten naar aanleiding
van de vele bijplaatsingen en daarmee gepaarde overlast. Om het volume te compenseren
zijn bestaande locaties in de directie omgeving aangepast.

Tot slot
Bij afval naast de container wordt door de GAD de volgende informatie aangereikt.

Soms is het verleidelijk om iets naast de container te zetten. Bedenk dan dat uw afval meer
afval aantrekt. Mensen zetten sneller iets naast de container als er al iets staat. Zo wordt één
zakje al gauw een berg afval en dat kan gaan zwerven en ongedierte aantrekken.
Afval dat naast de container staat, kan ook rekenen op de aandacht van onze medewerkers
Toezicht & Handhaving. Kunnen zij achterhalen van wie het is, dan volgt een gesprek met
kans op een boete. Want afval naast de container mag niet. Echt niet.
Maar soms is de container kapot. Of vol, of er staat al iets naast. De oplossing is
eenvoudig: laat het ons weten. We komen de container dan zo snel mogelijk repareren of
legen. Is uw afval te groot voor de container? Maak dan een afspraak om het gratis te laten
ophalen*.
U kunt ook op andere manieren helpen om de omgeving van de ondergrondse containers bij
u in de buurt schoon te houden. Staat er al iets naast? Zet uw afval er niet bij, maar
controleer of de container nog open kan. Ziet u iemand iets naast de container zetten?
Spreek hem of haar daar dan eens op een vriendelijke manier op aan. De kans is groot dat
zo iemand zich niet bewust is van de overlast en het afval weer meeneemt.

Ik vertrouw erop u hiermee afdoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

J.H. Boermans
Wethouder Milieu & Duurzaamheid

Bijlage(n) bij deze brief:

Schriftelijke vragen aan het college B&W van Wijdemeren over de capaciteit van gemeenschappelijke afvalcontainers
in Wijdemeren.

nl/praktische-informatie/groot-huishoudelijk-afval/
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