
BELANGRIJK:onkruidveegactie in uw wijk!  
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Datum Ons kenmerk Uw kenmerk 
- SPL/2014/ - 
   
Onderwerp Contactpersoon Telefoonnummer 
Onkruidveegactie - 023-7517200 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
Spaarnelanden start, in opdracht van de gemeente Haarlem, op <datum> met een milieuvriendelijke 
onkruidveegactie in uw wijk. De actie richt zich op goten en stoepranden van doorgaande straten en wegen in de 
openbare ruimte. Om deze actie zo snel en efficiënt mogelijk uit te voeren vragen wij via deze brief uw 
medewerking.   
 
Wat vragen wij van u? 
Bijgaand vindt u een plattegrond van uw wijk waarop staat aangegeven wanneer in welke straat wordt geveegd.  
Rood=   uw straatzijde wordt op <datum> geveegd 
Blauw=  uw straatzijde wordt op <datum> geveegd 
De veegactie in uw omgeving neemt één dag in beslag (van 08.00-16.00 uur). Wij verzoeken u vriendelijk om uw 
auto, op de veegdag die voor uw straatzijde geldt, tijdelijk elders te parkeren. Indien mogelijk vragen wij u dit ook te 
doen in het geval u een invalidenparkeerplaats heeft. Als u aan de straatzijde woont die in rood staat aangegeven, 
kunt u op de veegdag parkeren aan de blauwe straatzijden en dat geldt andersom ook (zie plattegrond). Wij 
plaatsen borden aan de randen van uw wijk om te wijzen op de veegactie.  
 
Waarom deze actie? 
De gemeente Haarlem combineert onkruidbestrijding dit jaar met het vegen van de straatgoten. Vervuilde goten zijn 
een belangrijke broeihaard voor onkruid. Door deze aanpak krijgt het onkruid geen kans om in de straatgoten te 
ontkiemen en is de kans kleiner dat het terugkomt. Nadat Spaarnelanden de goten schoongeveegd heeft, wordt het 
onkruid op een milieuvriendelijke manier met heet water of hete lucht behandeld. 
 
Zelf onkruid bestrijden 
In 2012 is de gemeente gestopt met het gebruik van chemische middelen in onkruidbestrijding, omdat dit schadelijk 
kan zijn voor het milieu en de gezondheid. Milieuvriendelijke onkruidbestrijding is duurder en kan daarom niet op 
alle plekken in Haarlem worden ingezet. De gemeente doet daarom ook een beroep op u om in uw eigen 
woonomgeving bij te dragen aan het verwijderen van onkruid. Op www.spaarnelanden.nl vindt u handige tips om 
onkruid te bestrijden.  
 
Vragen? 
Heeft u vragen over de onkruidbestrijding in uw straat? Neem dan contact op met Spaarnelanden via 023-7517200 
(ma. t/m vr. van 08.00-16.30 uur) of info@spaarnelanden.nl. Wij danken u bij voorbaat hartelijk voor uw begrip en 
medewerking. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
M.M. van Duijn 
Manager Operations 


