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Capaciteitsproblemen afvalcontainers

11 januari 2015
De VVD Heemstede is verheugd met de duurzaamheidsinspanningen van de Gemeente Heemstede.
Toch hebben enkele vragen; juist in het kader van de afvalscheiding. Bijgevoegde foto van
maandagochtend 9 januari 08.30 van de hoek Franz Leharlaan/Johan Wagenaarlaan laat een beeld zien
van de buurtbewoners die graag hun afval scheiden maar dat de capaciteit van de containers het af laat
weten.

1. Is het college zich bewust van dit capaciteitstekort, ook al komt dit slechts enkele dagen in de
week voor (vooral weekend): iedere week afval ernaast duidt op een (mogelijk) structureel
probleem.
Het college is zich bewust dat de gescheiden inzameling van plastic in Heemstede nog steeds toeneemt
en wil dit graag blijven stimuleren. Daarom is onlangs de capaciteit vergroot, door het aantal plastic
containers uit te breiden. Vijf bovengrondse containers zijn vervangen door ondergrondse containers.
Twee ondergrondse containers bij supermarkten zijn vervangen door ondergrondse perscontainers. De
capaciteit van een perscontainer is ca. zeven keer groter dan van een gewone ondergrondse
container. Er zijn vier nieuwe locaties bijgekomen waar bovengrondse containers zijn geplaatst.
De capaciteit van de plasticcontainers is op dit moment voldoende. De frequentie van het legen van de
containers wordt bepaald op ervaring en wordt continu gemonitord en waar nodig aangepast.

De container aan de Franz Leharlaan is in december geplaatst. Deze staat nu op een meer zichtbare
plaats, waardoor hier mogelijk meer plastic wordt ingezameld. We zijn bezig de ledigingsfrequentie van
deze container nog te optimaliseren.
2. Is het college zich bewust dat ook o.a. op de Sportparklaan en de Brederodelaan deze afval
taferelen ook voorkomen?
Op de locatie Brederolaan (hier wordt het Roemer Visscherplein bedoeld) is het ons en Meerlanden niet
bekend dat daar heel vaak afval wordt bijgeplaatst omdat de containers vol zijn. Wij sluiten niet uit dat
dit incidenteel gebeurt.
Aan de Sportparklaan is het probleem bekend. Meerlanden leegt daar op zaterdag de papiercontainer al
twee keer. De capaciteit van deze papiercontainer is hier inderdaad niet altijd voldoende. Er wordt
gekeken naar mogelijke oplossingen voor dit probleem.
3. Klopt het dat bij de redelijk recente vervangingen van de containers er kleinere containers zijn
teruggeplaatst?
Zie antwoord 1. De capaciteit van de ondergrondse container is gelijk aan die van de bovengrondse
container. Beide hebben een inhoud van 5 m3.
4. Wat is een mogelijk oplossing voor deze afvaloverlast die vooral katten maar ook andere
ongewenste gasten aantrekt?
Over het algemeen is de huidige capaciteit voldoende. Het naast de containers zetten van afval gebeurt
niet structureel. Wanneer geconstateerd wordt dat dit wel structurele vormen aanneemt, zoeken wij
oplossingen in het verhogen van de ledigingsfrequentie of uitbreiding van de capaciteit.

