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Onderwerp: Beantwoording vragen van de fractie PvdA over route huisvuilinzameling
Toelichting bij de vragen:
De ReinUnie is vroeg in de ochtend op pad om groene of grijze bakken te legen. Een belangrijk werk.
Wat opvalt is dat de reiniging wel eens rond 08.00 uur op een hoofdroute, zoals de Van Den
Vondellaan in Driehuis, actief is terwijl de bakken in de zijstraten nog niet zijn geleegd.
De gevolgen laten zich raden. De vuilniswagen kan niet worden gepasseerd door auto’s waardoor het
woon- werkverkeer snel opstroopt. Met name op de volgelopen rotondes toeteren, middelvinger naar
elkaar opsteken en afhankelijk van de buiten temperatuur raampjes opendraaien en elkaar
onvriendelijk toeroepen.
Het zou de doorstroming van het verkeer ten goede komen wanneer de ReinUnie de routes zodanig
plant dat rond 08.00 uur eerst de zijstraten worden bediend en pas als het woon-werkverkeer is
weggeëbd de hoofdroute. Dat bevordert de verkeersdoorstroming en verlaagt het irritatieniveau.
Geachte leden van de raad,
door het raadslid Hendriks van de fractie van PvdA zijn de volgende vragen gesteld:
Vraag 1
Is het college er mee bekend dat tijdens de ochtendspits autoverkeer op enkele belangrijke doorgangswegen in woonwijken hinder ondervindt van het ophalen van huisvuil? En is het college er mee
bekend dat het ophalen van huisvuil in de relatief rustige zijstraten vaak buiten de spits plaatsvindt?
Antwoord vraag 1
Het college heeft afspraken met HVCinzameling dat er tijdens de spits geen huisvuil mag worden
ingezameld op belangrijke doorgaande routes. Incidenteel krijgt het college meldingen dat HVC zich
niet aan die afspraken houdt. Wij spreken HVC daar vervolgens op aan.
Uw signaal zou er op kunnen duiden dat deze afspraken nog niet voldoende geborgd zijn en
incidenten een structureel karakter hebben.
We zullen HVC formeel aanschrijven en daarbij naar de geldende afspraken verwijzen. In die brief
zal het college tevens aandacht vragen voor de verkeersveiligheid tijdens afvalinzameling in de buurt
van scholen.
Vraag 2
Is het college bereid om aan de ReinUnie voor te stellen om de routering van het ophalen van huisvuil
zo uit te voeren dat de belangrijke doorgaande wegen in de woonwijken zoveel mogelijk ontzien
worden gedurende de spitsuren?
Antwoord vraag 2
Zie antwoord vraag 1.
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