-------- Forwarded Message -------Subject:RE: huisvuil niet te vroeg buiten zetten
Date:Mon, 4 Jun 2018 10:38:12 +0200
From:---- <----@gmail.com>
To:'Jan Jaap' <janjaap@optimalisatie.nl>
CC:
Hallo JanJaap,
Erg ﬁjn dat je meedenkt met dit probleem. Ik snap ook dat het soms niet gemakkelijk is
in weken met feestdagen, zoals de Hemelvaartweek. Het kan natuurlijk ook voorkomen,
dat bewoners van mijn pand wel eens een paar dagen achtereen weg zijn, waarbij ze
graag hun vuilniszak wat eerder willen lozen. Dat zijn nogal vervelende problemen, waar
ik niet 1,2,3 een oplossing voor heb.
Jij stelt een container voor, die door de gang past.... dat zie ik vooralsnog niet zitten,
maar ik begrijp je mailtje ook niet helemaal…
Zelf denk ik dat het meest ideaal is als de gemeente binnen een straal van 100 m een
plek aanwijst, waar een ondergrondse container en een ondergrondse glasbak wordt
geplaatst.
Dan kan iedereen op elk moment zijn afval kwijt. (Ik wil zo’n container overigens niet
vóór mijn pand hebben)
Misschien lobbyen in de buurt…. Ik zal Conemans ook een polsen, want die zit
waarschijnlijk in een buurtwinkeliersvereniging…….
Groet, ---Van: Jan Jaap [mailto:janjaap@optimalisatie.nl]
Verzonden: zondag 3 juni 2018 14:40
Aan: ----;
Onderwerp: huisvuil niet te vroeg buiten zetten

Ik werd recent aangesproken hierover door de eigenaresse van Conemans ivm. vuil dat na
Hemelvaartsdag 4 dagen zou blijven liggen. Ze zit vaak voor de winkel en het waren de eerste dagen
met zon.
Anderen waren ook aangesproken en het verzoek was om het vuil naar binnen te verplaatsen. Het
ging om 30 vuilniszakken en de stank zou maanden kunnen blijven hangen.
Ik heb toen 70 euro betaald om het op zaterdag voor 9 uur te laten ophalen.
Het idee was dat de kosten werden gedeeld maar het bleek dat in de rest van de straat ook bergen met
vuilnis lag, dus ik begrijp dat anderen er niet voor wilden betalen.
Ik had zelf overigens geen vuil neergelegd.
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Officeel mag het vuil na 21:30 op straat worden gelegd. Het wordt echter pas rond 13:30 opgehaald
dus dat betekent dat het vuil voor +/- 32 uur per week open op straat ligt. Het verlies voor de winkels
is minstens 1 dag per week.
Misschien is het een optie om een container aan te schaffen die door de gang past. Een kleine
container voor +/- 30 zakken zou voldoende zijn.
3-4x een kleine container is ook een optie. Het stank probleem is daarmee opgelost.

On 06/03/2018 12:33 PM, ---- wrote:
Beste huurders van Springweg ----,
Ik heb een klacht gekregen uit de buurt…..(enkelen van) jullie zetten het afval
te vroeg op straat.
Dat kan niet en het is ook verboden. Katten en vogels gaan aan die
vuilniszakken trekken etc…. er ontstaat een vieze boel.
Groet, ----.
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