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Voortgang afvalinzameling buitengebied

Geachte raadsleden,

Middels deze brief willen wij u informeren over de Voortgang van het vernieuwen van de
afval inzamelvoorzieningen in het duinhuizengebied. De huidige inzamelmiddelen in dit
gebied zijn aan vervanging toe en voldoen niet meer aan de nu geldende eisen. In overleg
met Omrin zijn verschillende alternatieven onderzocht en zal in het voorjaar van 2020
worden gestart met de vervanging van de huidige voorzieningen.
Concreet betekent dit dat alle voorzieningen in het duinhuizengebied ondergronds zullen
worden gebracht. Dit is conform de bespreking van uw raad van februari 2018. Tijdens deze
bespreking is het uitgangspunt gehanteerd dat glas en papier in het buitengebied
ondergronds moet worden ingezameld. Vanuit efficiëntievoordelen is het wenselijk dit ook te
doen voor het restafval. De huiseigenaren van het duinhuizengebied ondersteunen de
vervanging van de huidige containers voor ondergrondse afvalcontainers. Er vinden in het
voorjaar nog gesprekken plaats over de exacte locaties van de containers.
De locaties van de afvalcontainers zullen zich bevinden op de Kampweg, Badweg en
Vliepark. Dit vanwege het autoluwe karakter van de pas vernieuwde paden in Duinkersoord.
Mocht blijken dat dit niet toereikend is zullen we in gesprek gaan met de eigenaren van de
huizen in het gebied om een passende oplossing te zoeken. Tevens zullen de bestaande
ondergrondse voorzieningen op de jachthaven en bij Vlierijck vernieuwd worden.
In navolging van de besluitvorming rondom Boswijk waarbij is ingestemd met ondergrondse
afvalinzameling zal er ook een ondergrondse afvalcontainer worden geplaatst bij de
nieuwbouwlocatie Zeester. Dit voorkomt een rommelig beeld in de openbare ruimte.
Bovendien past dit bij een moderne manier van inzamelen en is het efficiënter dan het
inzamelen van afval uit losse (kleine) rolcontainers.
In het buitengebied bevinden zich daarnaast ook een aantal bedrijven die mogelijk gebruik
willen maken van ondergrondse afvalvoorzieningen. Deze bedrijven zullen door Omrin
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benaderd worden om dit te realiseren. De gemeente zal dan zorgdragen voor het ledigen
van deze containers.
We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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