Van: Broeke, Erik <erik.broeke@stichtsevecht.nl>
Verzonden: woensdag 13 maart 2019 08:36
Aan: 'jacques.helling@gmail.com' <jacques.helling@gmail.com>
CC: Debets, Henriëtte <Henriette.Debets@stichtsevecht.nl>; Griffie, Gemeente Stichtse Vecht
<griffie@stichtsevecht.nl>; Reparon, Henriette <henriette.reparon@stichtsevecht.nl>
Onderwerp: RE: 018. Technische vraag Afvalbakken
Beste meneer Helling,
Stichtse Vecht heeft geen vastgesteld beleid over het plaatsen van afvalbakken. We laten ons bij dit
soort vragen leiden door enkele principes.
Functionaliteit
Afvalbakken plaats je primair in wandelgebied met een min or meer recreatief karakter. Denk aan
speelplaatsen, parken, of bij rustplaatsen als banken of picknicktafels. Mensen die met de auto
kunnen hun afval ook heel gemakkelijk meenemen en thuis bij het afval gooien. Fietsers hebben
behoefte aan een afvalvoorziening met name bij de genoemde rustplaatsen.
Daar waar autoparkeerplaatsen min of meer verweven zijn met een voetgangersgebied, bij
bijvoorbeeld een busstation of een winkelgebied, kan er ook bij autoparkeerplaatsen behoefte
ontstaan aan een afvalbak.
Kosten
Het plaatsen van een afvalbak kost zo maar € 500,-. De kosten lopen echter veel verder op omdat je
wekelijks met een voertuig er naar toe moet om de bak te legen. Verder zijn er kosten voor het beheer
van de bak. Er gaat wel eens wat kapot, er wordt er wel eens een opgeblazen (oudjaar), er wordt er
wel eens een beklad, etc. Kortom het moet echt functioneel zijn om er een te plaatsen.
In dit specifieke geval (P2 Breukelen) komen vooral forenzen die makkelijk hun afval meenemen naar
huis. Dat er toch afval wordt gedumpt naast auto’s verwijst mijns inziens eerder naar de mentaliteit
van de bestuurder dan naar de afwezigheid van een afvalbak. Een afvalbak blijkt bovendien vaak uit
te nodigen om er afval, waarvoor betaald moet worden, bij te plaatsen.
Het plaatsen van een of meer avalbakken is onzes inziens dus geen oplossing voor dit (mentaliteits)probleem.
Met vriendelijke groet,
Erik Broeke
Team Buiten
0346 254334
-----Oorspronkelijk bericht----Van: Jacques Helling <jacques.helling@gmail.com>
Verzonden: woensdag 13 februari 2019 22:36
Aan: Griffie, Gemeente Stichtse Vecht <griffie@stichtsevecht.nl>
Onderwerp: Afvalbakken
Dag Griffie,
Over het volgende ben ik aangesproken. Op parkeerterrein P2 in Breukelen is er geen enkele
afvalbak aanwezig. Automobilisten die hun afval kwijt willen kunnen het niet kwijt. Uit eigen
waarneming kan ik dit bevestigen. De man die me aansprak heeft mij ook op afval naast verschillende
auto’s gewezen. Is er een oplossing voor dit probleem mogelijk?
Met vriendelijke groet,

Jacques Helling
M: 06-51542317

