Ondergrondse huisvuilcontainers

Op 24 maart 2016 zijn ondergrondse afvalcontainers geplaatst ter vervanging van de open
bak. Voor het aanzien en de hygiëne is dit voor de vereniging een aanwinst. Echter dit
mooie systeem kan niet tegen:
Stenen, puin, balken etc.:

De wagens van onze afvalverwerker, voor het ledigen van deze containers, werken
met een perssysteem. Door stenen, puin, balken etc. raakt de pers beschadigd.
Hierom weigeren de chauffeurs dit soort afval te ledigen waardoor het niet wordt
afgevoerd. Het bestuur is genoodzaakt de containers te sluiten en beperkt open te
stellen omdat in mei 2016 Lediging om deze reden is gestaakt.
Grofvuil:
Het was met de open bak al niet toegestaan om grofvuil te storten maar nu met de
kleine vuilopening kan het niet meer. Hou het grofvuil op uw tuin tot de jaarlijkse
grofvuilcontainer beschikbaar is. Natuurlijk kunt u grofvuil zelf even naar de stort
brengen, zo ver is dat niet.
De Werf 11P, 2544 EH (Zichtenburg, stadsdeel Loosduinen)
Tuinafval:
Echter het is gebleken dat allerlei zwaar (meestal geen huishoudelijk afval) materiaal
in de container wordt gekiept. Denk hierbij aan aardkluiten, snoeiafval,
boomstammen, takken etc. Hiervoor bestaan goede alternatieven. U kunt uw takken
kwijt in het vak naast de aanhangwagen. Uw tuinafval kunt u naar de gezamenlijke
composthoop brengen bij de vijver.
Gewicht:
Onze afvalverwerker heeft ons nadrukkelijk erop gewezen dat de kraan van de
afvalwagen een maximaal gewicht kan tillen. Helaas is dat gewicht al een keer
overschreden waardoor wij meteen al een waarschuwing kregen. Wij lopen het risico
dat de wagen doorrijdt zonder dat het afval wordt afgevoerd. Daarom dus geen zwaar
afval in uw afvalzak te doen zoals bijvoorbeeld zand, tegels, stenen, grond, metaal
etc.
Lediging:
Ondanks de zorgvuldige planning van het ledigen van de containers kan het voorkomen dat
deze vol raken voordat deze volgens plan geledigd zijn. Het is dan natuurlijk niet de
bedoeling de vuilniszakken voor de container op te stapelen. Dit trekt ratten en ander
gedierte aan, bemoeilijkt de afvoer van het vuil en is uiteraard een zeer slordig gezicht. Dat
willen we niet! Gelukkig snappen de meeste leden wel dat wanneer de containers vol zitten
je het vuil óf op de tuin houdt of mee naar huis neemt. Helaas zijn er leden die dit niet
snappen. Met deze het verzoek hen dit vriendelijk uit te leggen.
Het bestuur

17-5-2016

