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Onderwerp: Huisvuil inzamelen 

Geacht college, 

In het voorjaar van 2015 is er op ons verzoek een vrachtwagenverbod afgekondigd voor Rietveld en 
Vlamingstraat. Dit om niet-bestemmings vrachtverkeer te kunnen weren. Naar aanleiding van de 
publicatie heeft de Beleidsadviseur Reiniging van de gemeente Delft contact opgenomen met de 
secretaris van onze vereniging. De beleidsadviseur heeft toen aangegeven dat door het 
vrachtwagenverbod er geen vuilnis meer aan huis opgehaald zou gaan worden op Rietveld en 
Vlamingstraat en dat het huisvuil door de bewoners naar verzamelpunten aan het einde van de 
straat gebracht moest gaan worden. Tevens gaf de adviseur aan dat door het geplande andere 
afvalbeleid (Grip op Grondstoffen) de wijze van inzamelen op termijn toch zou veranderen. Wij 
hebben toen onze bezwaren tegen het instellen van verzamelplekken aangegeven. Daarbij hebben 
wij tevens aangegeven dat een vrachtwagen die op Rietveld en Vlamingstraat zelf moet zijn, hiervoor 
een ontheffing kan krijgen. De beleidsadviseur heeft daarop toegezegd dat de wijze van huisvuil 
inzamelen voor Rietveld en Vlamingstraat niet zal veranderen totdat de nieuwe wijze van huisvuil 
inzamelen voor de gehele binnenstad ingaat. 

Sinds een half jaar is er een werkgroep van gemeente Delft, Avalex en onder andere 
vertegenwoordiging van de bewoners, waaronder de Belangenvereniging Binnenstad Noord, bezig 
om te bezien hoe het huisvuil in de binnenstad het beste ingezameld kan gaan worden uitgaande van 
het nieuwe afvalbeleid. Op ons voorstel zal er in september een proef starten op Raam en omgeving 
uitgaande van het gebruik van ondergrondse vuilcontainers waar de bewoner zelf hun diverse 
afvalstoffen naar toe brengen. Dit alles moeten leiden tot een de nieuwe wijze van huisvuil 
inzamelen voor de gehele binnenstad. 
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Afgelopen woensdag kregen de bewoners van Rietveld, Vlamingstraat en Houthaak een brief, zie 
bijlage, in de bus waarin gemeld wordt dat vanaf dinsdag 29 augustus afval niet meer aan huis wordt 
opgehaald en alleen aangeboden mag worden op afvalverzamelpunten aan het einde van de straat. 
Over deze gewijzigde aanpak is geen overleg geweest met de Belangenvereniging Binnenstad Noord 
en is in strijd met de gemaakt afspraak in het voorjaar van 2015. Daarnaast getuigt het op woensdag 
een brief in de bus doen met de mededeling dat met ingang van dinsdag daarop de huisvuil 
inzamelregels veranderd worden, naar ons idee van weinig respect van gemeentezijde voor de 
burger. 

Wij vinden dat de gemeente zich moet houden aan de gemaakte afspraak dat het huisvuil op Rietveld 
en Vlamingstraat aan huis opgehaald zal blijven totdat de nieuwe wijze van huisvuil inzamelen voor 
de gehele binnenstad ingaat. 

Met vriendelijke groeten, 

de Belangenvereniging Binnenstad Noord 

Bijlage: Brief gemeente Delft, Verzamelplekken voor afval, kenmerk 2838718 d.d. 22-08-2016 
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~ 
Gemeente Delft 

Ruimte en Economie 

Advies Ruimte & Economie 

bezoekadres: 

Stationsplein 1 

2611 BV Delft 

IBAN NL21 BNGH 0285 0017 87 

t.n.v. gemeente Delft 

Behandeld door 

1. van Beelen en M. van den Berg 

Retouradres : Postbus 78, 2600 ME Delft 

Aan de bewoners van Rietveld, Vlamingstraat en Houthaak 

Internet www.delft.nl 

Telefoon 14015 

Datum 

22-08-2016 
Ons kenmerk 

2838718 
Uw brief van 

Uw kenmerk 

Bijlage 

Onderwerp 

Verzamelplekken voor afval 

Geachte heer/mevrouw, 

Afval voor de deur: ongewenste situatie 
U bent gewend om uw restafval en uw oud papier en karton voor de deur op 
straat te zetten. Om vier redenen is dit een ongewenste situatie: 

1. We \.\!erken gezameP.lijk aan m~Ader verkcersbe'Ne§iA~en in -de 
binnenstad, om overlast door geluid en stank te verminderen en de 
verkeersveiligheid te verhogen. Als de vuilniswagen minder straten 
door hoeft te rijden, scheelt dat "vieze" kilometers. 

2. Op het Rietveld en in de Vlamingstraat geldt een gesloten verklaring 
voor vrachtauto's. Avalex heeft een ontheffing hiervoor. Maar als 
deze ontheffing niet nodig is, heeft dat de voorkeur. De gesloten 
verklaring is immers niet voor niets ingesteld. Afvalinzameling via 
verzamelplekken maakt de ontheffing niet nodig. 

3. De gemeenteraad heeft nieuw afvalbeleid vastgesteld; Grip op 
Grondstoffen, september 2015. Hierbij is ook gekeken naar een 
efficiënte en kostenbesparende inzameling. Daarom worden in heel 
Delft clusterplekken aangewezen waar alle inwoners hun afval 
geclusterd kunnen aanbieden. Een groot bijkomend voordeel is dat 
de straat minder rommelig wordt als het afval is aangeboden. 

4. Auto's, fietsen en steigers belemmeren regelmatig de doorgang van 
de wagens van Avalex op het Rietveld en de Vlamingstraat. Zelfs al 
staan deze op zich volgens de regels opgesteld/geparkeerd en zelfs 
al rijdt Avalex met een smallere wagen. Dit geeft wederzijdse irritatie 
en vertraagt de afvalinzameling. 

Verzamelplekken vanaf 29 augustus 
Daarom kunt u vanaf dinsdag 29 augustus uw afval op de inzameldag 
alleen nog aanbieden op de volgende verzamelplekken: 
• hoek Rietveld-Verwersdijk en hoek Rietveld-Vrouwjuttenland; 
• hoek Vlamingstraat-Vrouwjuttenland en hoek Vlamingstraat-

Vrouwenregt; 
• hoek Vlamingstraat-Oosterstraat, beide zijden; 
• hoek Rietveld-Oosterstraat en hoek Rietveld-Oostplantsoen; 
• hoek Rietveld-Raam, beide zijden. 



Datum 

22-08-2016 
Ons kenmerk 

2838718 

De aanbiedregels blijven verder gelijk: zet het afval voor 7.30 uur klaar op 
de verzamelplek. Biedt op woensdag alleen zakken aan en op dinsdag (om 
de week) alleen oud papier en karton (goed vastgebonden of in een zak). 

Het nieuwe afvalbeleid; Grip op Grondstoffen 
Afval is de verzamelterm voor grondstoffen. Bij een goede afvalscheiding 
zijn de grondstoffen opnieuw te gebruiken. Dat is beter voor het milieu en 
goedkoper, want afval verbranden is veel duurder dan grondstoffen 
verwerken. Daarom gaan we een hogere service verlenen op grondstoffen 
dan op restafval. 

Pilot binnenstad 
Bij het nieuwe afvalbeleid kijken we apart naar de binnenstad van Delft. 
Hoe kom je in dit monumentale, dichtbevolkte, drukbezochte, krappe en 
waterrijke gebied tot een betere afvalscheiding? 
De gemeente Delft, Avalex en bewoners en gebruikers van de binnenstad 
werken samen aan goede oplossingen binnen de vastgestelde kaders. Er 
zijn verschillende bijeenkomsten geweest waar u heeft kunnen meepraten. 
We hebben een aantal ideeën uitgewerkt die we met een pilot willen gaan 
testen. Bij u in de buurt beginnen we in september met de pilot "aan het 
eind van de straat". Meer informatie hierover kunt u vinden op de website 
van Belangenvereniging Binnenstad Noord. 

Samenvattend 
De nieuwe verzamelplekken op het Rietveld en de Vlamingstraat maken 
deel uit van verschillende politieke beslissingen. Wij hopen dat u daarom 
begrip kunt opbrengen voor het feit dat u uw huisvuil niet meer direct voor 
de voordeur kunt neerzetten. 

Vragen? 
Vragen over het afvalbeleid en verzamellocaties kunt u stellen aan mevrouw 
Van Beelen (adviseur Beheer Openbare Ruimte) of mevrouw Van den Berg 
(beleidsadviseur Afval), via bovenstaand telefoonnummer. 
Vragen over de afvalinzameling, de aanbiedregels en over afvalcontainers 
kunt u stellen aan Regionaal ReinigingsbedrijfAvalex(info@avalex.nl). 

Mevrou · L E. van Reenen 
Afdelingshoofd Advies Ruimte & Economie 

?/? 


