
Collegebericht 
Collegevergadering:  16 februari 2021 

 

783654 1/1 

Zaaknummer : 783654  
Afdeling : Infra en Projecten  
Portefeuillehouder : A.P. van der Have  
Openbaarheid : Actief openbaar  
 
 
 
ONDERWERP 
Collegebericht: Reactie op brandbrief bewoners Valkenburgerplein 
 
Brandbrief 
Op 26 januari 2021 ontving het college van B&W van Heemstede een brandbrief 
van omwonenden over de situatie op het brengparkje aan het Valkenburgerplein. 
Hierin is beschreven dat er overlast wordt ervaren van inwoners die hun afval, met 
name papier/ karton en plastic komen wegbrengen naar de ondergrondse en 
bovengrondse containers. Hierdoor ontstaat drukte en overlast van bijgeplaatst 
afval naast de containers wanneer deze vol (of verstopt) zitten.    
 
Afvalinzameling in het algemeen 
Al langere tijd staat de inzameling van de grondstoffen papier / karton en plastic 
onder druk. De capaciteit van onze huidige inzamelmiddelen is beperkt. Met name 
rond de weekenden is de capaciteit onvoldoende. Door het thuiswerken en 
internetbestellingen is het aanbod papier / karton en plastic enorm toegenomen.  
 
Meerlanden leegt in opdracht van de gemeente de containers op maximale inzet. 
Door het grote aanbod van afval zijn de containers in het weekend toch vaak vol. 
Het plaatsen van afval naast de container is niet toegestaan, maar gebeurt toch 
regelmatig.  
 
Uitbreiding capaciteit    
Om de enorme afvalstromen in te kunnen zamelen, is afgelopen jaar een tiental 
(bovengrondse) containers bijgeplaatst. Aanvullend zijn op de Blekersvaartweg (1) 
en de Sportparklaan (2) perscontainers geplaatst om de capaciteit te vergroten.    
 
Overleg met de bewoners 
Ook op het Valkenburgerplein zijn 2 extra bovengrondse containers geplaatst om 
de overlast van de afvalstromen te beperken. Op woensdag 3 februari heeft een 
gesprek plaatsgevonden tussen 3 omwonenden en wethouder Van der Have. De 
omwonenden gaven aan veel overlast te hebben van de gebruikers van de 
ondergrondse verzamelcontainers voor glas, papier en plastic. In hun ogen hebben 
de extra bovengrondse containers de overlast niet verminderd maar juist verergerd 
 
De gemeente heeft inmiddels op diverse fronten actie ondernomen. De inzet van 
de afvalcoaches in het afgelopen weekend gaven omwonenden aan erg te 
waarderen. Er zijn acties uitgezet richting de weekmarkt en handhaving.   
 
Gemeente heeft verder toegezegd samen met Meerlanden te kijken naar een 
mogelijke andere locatie voor de extra containers (voor een testperiode) om te 
kunnen onderzoeken of hiermee de ervaren overlast zal verminderen. Het 
optimaliseren van de capaciteit van de brengparkjes binnen de geheel gemeente 
heeft de blijvende aandacht van de gemeente.     


