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Pilot verwijdering afvalbakken
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Geachte heer, mevrouw,
In onze nota over de evaluatie van het gemeentelijk hondenbeleid (2011 .0048140) hebben
wij aangegeven dat wij bij de verdere uitrol van het gemeentelijk hondenbeleid gaan bezien
of op beheerkosten kan worden bespaard door een herschikking van het totale
prullenbakkenbestand . Als uitwerking hiervan hebben wij medio 2012 het gebruik van de
prullenbakken in Haarlemmermeer laten monitoren . De vullingsgraad van de bakken is op
twee momenten vlak voor de lediging gemeten .
Uit de monitor is gebleken dat een groot aantal bakken maar een beperkte vullingsgraad
had , dat wil zeggen voor minder dan 10% vol. De uitkomsten van de monitor zijn voor ons
aanleiding om een pilot te starten om in inzamelwijk 17 in Hoofddorp (Pax, Bornholm , Graan
voor Visch en enkele straten rondom het centrum van Hoofddorp) een aantal bakken (in
totaal 53; circa 19% van het totaal aantal bakken) te verwijderen. Het betreft afvalbakken die
op dit moment nagenoeg niet gebruikt worden . Daarnaast laten wij in andere wijken een
aantal dubbel geplaatste- nagenoeg niet gebruikte- prullenbakken verwijderen . De bakken
die verwijderd worden gaan wij inzetten voor de verdere uitrol van het gemeentelijk
hondenbeleid, nadat de afvalbakken in een gele kleur zijn gespoten en voorzien zijn van een
afsluitklepje en de gemeentelijke hondenpoepsticker.
Betrokken wijkvertegenwoordigers in wijk 17 zijn over de verwijdering van de prullenbakken
geïnformeerd . Zij hebben aangegeven dat zij geen bezwaar hebben tegen verwijdering van
afvalbakken, die nagenoeg niet gebruikt worden .
De komende maanden gaan wij monitoren of er in de bedoelde wijk 17 meer zwerfvuil in de
openbare ruimte voorkomt. Indien de pilot uitwijst dat er significant meer zwerfvuil is
ontstaan, dan zal het aantal prullenbakken in andere wijken niet worden teruggebracht w1
zal de situatie in wijk 17 weer in de oorspronkelijk staat worden hersteld .
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Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,
de secretaris,
de burifêrheester,

drs ~

.---·

