Reactie wijkraad Vijfhoek, Raaks en Doelen op concept locatieplannen voor onze wijk in het
kader van het Strategisch Plan Afval
N.a.v. ons gesprek over het concept-locatieplan invoering SPA t.b.v. onze wijk, hierna de
reactie namens onze wijkraad.
Allereerst danken we je nogmaals voor het mogen meekijken met de concept-locaties in onze
wijk.
We denken (de bewoners zullen nog reageren) dat dit voornemen van Spaarnelanden voor
(het overwegend) westelijke deel van de wijk een verbetering is. Voor het oostelijk gedeelte
van de wijk betekent het scheiden van afval bij de bron een vergroting van de, voor
sommigen, grote loopafstanden. We lezen bij de spelregels dat de maximale afstand 250
meter is naar de containers (met tussen haakjes dat het vaak minder is). Maar die afstand is
dus wel twee keer te belopen, en bovendien vaak naar verspreide locaties.
We hebben hierna als voorbeeld een woonadres in het oostelijk deel (L Annastraat 14, daar
woont een lid van onze wijkraad) uitgezocht:
2 x 200m = 400 m naar de (nieuwe) PBD bak
2 x 220m = 440 m naar de (bestaande) papierbak
2 x 220m = 440 m naar de (bestaande) glasbak (zelfde locatie als de papierbak)
2 x 210m = 420 m naar de (bestaande) groenbak
2 x 400m = 800 m naar de (bestaande) textielbak
2 x 95m = 190 m naar de (bestaande) restafvalbak
We hebben vervolgens de theoretische situatie voor die locatie uitgezocht, hoe we met de
kortste route alle (toegankelijk, daar gaan we vanuit) bakken kunnen aandoen. Dan komen
we op 1200m en doen we 5 locaties aan. Als we de textielbak eraf halen (die doe je niet vaak
aan en we beperken ons tot regulier afval) is het nog altijd 600 m en doen we 4 locaties aan.
Dit is theoretisch, maar geeft naar ons idee aan dat afvalscheiding een kleine logistieke
puzzel, c.q. een “wandelroute met bepakking” gaat worden.Lastig in elk geval voor oudere
bewoners.
Spaarnelanden is zich ervan bewust is dat afvalscheiding in en vlak rondom het winkelgebied
verre van optimaal is (we lazen in een rapportage van Spaarnelanden: veel papier en GFT in
en vlak rondom het winkelgebied verdwijnt in de restafvalbak). Dit is mogelijk zo gekozen
omdat op de plekken waar het op zich wel mogelijk is extra bakken te plaatsen om bepaalde
redenen (winkelgebied?) kennelijk die extra bakken niet worden geplaatst. Het volume van
het afval en de bereikbaarheid van de locaties speelt blijkbaar voor Spaarnelanden geen
belangrijke rol. Hierbij komt nog dat de huizen, tuinen en plaatjes in het centrum (zeker in
onze wijk) niet fors bemeten zijn.
Afvalscheiding in het oostelijk deel van de wijk wordt naar ons idee weinig beter met de
keuze als je “bewust” het winkelgebied ontziet bij de plaatsing van nieuwe bakken. Ook zijn
de GFT-bakken zeer eenzijdig verdeeld over de wijk. Daarom stellen we voor aanvullende
extra GFT en PBD-bakken te plaatsen op (ook voor Spaarnelanden) goed bereikbare plaatsen
volgens onderstaand kaartje.

Legenda:
Oranje = Extra PBD-bak
Groen= Extra GFT bak

Tot slot nog twee suggesties voor ‘overmorgen’:
We zien in het concept-plan, zoals betoogd, in de smalle woonstraten van de wijk (het
centrum) weinig nieuwe containers, bijvoorbeeld t.b.v. GFT-afval. Dit hangt mogelijk ook
samen met het formaat van de vrachtauto’s (groot, zwaar, CO2-uitstoot) die het afval
ophalen.
De slaagkans van het aan de bron scheiden wordt dan mede bepaald door te grote, zware en
vuile vrachtauto’s.
Onze wijkraad bepleit (een proef?) met het ophalen van afval in onze wijk (het centrum) met
kleiner en schoner (elektrisch?) vervoer opdat ook in de smalle woonstraten, op kortere
loopafstanden dan nu voorzien) afvalcontainers kunnen worden geplaatst. De boodschap van
aan de bron scheiden wordt dan vergezeld van een schone afvalinzameling.
Een tweede optie
Onze wijk wordt aan de zuid en westzijde begrensd door open water. Ook vervoer van afval
over water brengen we daarom onder de aandacht. Het gehele centrum wordt overigens
begrensd door water.
De wijkbewoners zijn in de volgende ronde aan zet.
We zijn benieuwd en we blijven graag betrokken!
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