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Brief BBN2016/14 Huisvuil inzamelen d.d. 26 augustus 2016

Geacht college,
Woensdag 23 augustus kregen de bewoners van Rietveld, Vlamingstraat en Houthaak een brief in de
bus waarin wordt gemeld dat vanaf dinsdag 29 augustus afval en oud papier niet meer aan huis
worden opgehaald en alleen aangeboden mogen worden op zogenaamde afvalverzamelpunten aan
het einde van de straat. Dit is zonder overleg verbreken van de eerder gedane toezegging van de
Beleidsadviseur Reiniging van de gemeente Delft aan onze vereniging, dat de wijze van huisvuil
inzamelen voor Rietveld en Vlamingstraat niet zal veranderen totdat de nieuwe wijze van huisvuil
inzamelen uitgaande van het nieuwe afvalbeleid “Grip op grondstoffen” voor de gehele binnenstad
ingaat. Dit heeft ons mede verbaasd omdat onze vereniging actief deelneemt aan de werkgroep van
de Gemeente en Avalex om te bezien hoe het huisvuil in de binnenstad het beste ingezameld kan
gaan worden uitgaande van het nieuwe afvalbeleid. Wij hebben ons bezwaar tegen deze gang van
zaken aan u kenbaar gemaakt met onze brief van 26 augustus, zie referte.
Naar aanleiding van referte heeft er overleg plaatsgevonden tussen de Beleidsadviseur Reiniging en
onze vereniging. Hierbij is gebleken dat hoofdreden om niet meer aan huis op te halen het blokkeren
van de weg door te ver op de rijweg geparkeerde auto’s en te ver op de rijweg geplaatste steigers is.
Het komt inderdaad regelmatig voor dat op deze manier de rijweg wordt geblokkeerd. Handhaving
treedt hier echter niet of nauwelijks tegen op en geeft aan dat dit probleem ook geen prioriteit heeft.
Dit is naar ons idee niet terecht, daar goede bereikbaarheid voor een ieder en in het bijzonder de
hulpdiensten waaronder de brandweer noodzakelijk is. Daarnaast wordt dit niet handelen door

Handhaving nu door een andere deel van de gemeente als argument gehanteerd om de
dienstverlening te verminderen. Deze gang van zaken is vanzelfsprekend niet acceptabel en dient
aangepakt te worden.
Wij verzoeken u daarom te bewerkstelligen dat:



Handhaving daadwerkelijk optreedt tegen te ver op de rijweg geparkeerde auto’s en te ver
op de rijweg geplaatste steigers, opdat dit blokkadeprobleem verdwijnt;
conform afspraak het huisvuil en oud papier op Rietveld en Vlamingstraat aan huis worden
opgehaald totdat de nieuwe wijze van huisvuil inzamelen voor de gehele binnenstad ingaat.

Met vriendelijke groeten,
de Belangenvereniging Binnenstad Noord

