Alphense Gemeenteraadsfractie Nieuw Elan

Alphen aan den Rijn, 15 januari 2022
Vragen art. 40 aan het College
Geacht college,
In toenemende mate worden er door bewoners producten besteld die meestal in kartonne
dozen worden bezorgd. De hoeveelheid karton neemt daardoor fors toe.
Dit leidt tot de hierna volgende vragen.
1. Wordt door ophaaldiensten van huishoudelijk afval deze toename van karton ook
gesignaleerd?
2. Naast de minicontainers en ondergrondse containers zien wij steeds meer kartonnen
dozen. Omdat de vuilnidophaaldienst deze niet meeneemt, zwerven dozen vaker door
de straten. (zwerfkarton). Wilt u hierop reageren?
3. Naar het zich laat aanzien is het onvoldoende bekend dat karton ook bij het oud papier
kan worden ingeleverd, uiteraard ook bij het grof vuil station. Omdat de inlevering
niet optimaal plaatsvindt, bestaat de visie dat er snel gecommuniceerd moet worden
met de bewoners. Bent u het hiermee eens?
4. Al eerder hebben wij opmerkingen gemaakt over de toename van z.g. zwerfafval
(huisraad, bankstellen, koelkasten naast de ondergrondse containers). Gevraagd is om
meerdere camera's te plaatsen op hot-spot-plaatsen, Vormt de situatie van ‘verboden’
zwerfafval en de karton-toename misschien een extra reden om meerdere camera's te
plaatsen?
5. Zijn er mogelijkheden om de handhaving uit te breiden naar de avond- en nachtelijke
uren, eventueel bij steekproeven? En kan er intensiever gecontroleerd worden op
dozen en grotere pakketten naast de minicontainers?
6. Zijn er mogelijkheden om frequenter ondergrondse (papier)containers te legen
waardoor volle containers of containers in storing door gepropt vuil worden
voorkomen? Zo ja, welke maatregelen neemt het college op korte termijn voor deze
problematiek en zo niet, waarom zijn er geen mogelijkheden?
7. Bestaan er wellicht meerdere ideeën om de situatie te verbeteren ten gunste van het
aanzien van onze gemeente?
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