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Gemeente Haarlem 
t.a.v. Wethouder Merijn Snoek 
per e-mail verzonden  
 
 
Haarlem, 4 oktober 2020 
Betreft: Aanwijzingsbesluit containerlocaties Haarlemmerhoutkwartier d.d.17 september 2019 
 
 
Geachte heer Snoek, 
 
De wijkraad Bosch & Vaart heeft kennisgenomen van het voornoemd besluit, de daaraan voorafgaande voorlichting 
aan onze bewoners en de door een aantal bewoners ingediende bezwaarschriften. 
 
Wij laten het indienen van bezwaarschriften verder over aan onze bewoners. 
 
Wel vragen wij aandacht voor het volgende: 

• Bosch & Vaart heeft de status van Beschermd Stadsgezicht. De voorgestelde containers, zowel de  
BDB- container als de duo GFT- en etensrestencontainers op standaard lijken niet te passen bij dit 
beschermd stadsgezicht. De duo GFT- en etensrestencontainers op standaard zijn op dit moment 
ingetekend op zeer zichtbare locaties zoals bij de ingangen en langs doorgaande wegen van onze wijk. 
Dat levert wat ons betreft een rommelig beeld op en zal bijdragen aan onnodige extra verkeershinder in 
de buurt. Ondergrondse containers zoals al eerder geplaatst in de buurt hebben dan ook zeer de 
voorkeur.  

• Een aantal bewoners heeft bij hun bezwaar voorgesteld om geplande containers ((N25, G72, G64) te 
plaatsen op het naamloze pleintje aan de Wagenweg, waarop de Uyt Den Boschstraat en de 
Westerhoutstraat uitkomen. Deze voorstellen zijn tot nu toe afgewezen. Reden voor de afwijzing zou 
zijn dat plaatsing op het pleintje ten koste gaat van het schaarse groen. Hiervan is in de Bosch & Vaart 
buurt geen sprake: er is meer dan genoeg ruimte voor de bakken. De groenvoorziening die momenteel 
op het pleintje staat is bovendien nogal achterstallig in onderhoud en draagt niet bij aan de gewenste 
groenvoorziening waar de gemeente wellicht op doelt. Samen met ondergrondse bakken zou hier 
wellicht verandering in aangebracht kunnen worden. 

 
Vanuit de wijkraad zouden wij u graag willen vragen om uw beslissing omtrent de plaatsing en de keuze van het soort 
bakken te herzien. Dit komt onzes inziens tegemoet aan het beleid van de gemeente en levert veel minder overlast 
op voor de wijk.  
 
Wij vernemen graag uw reactie. 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens de Wijkraad  Bosch & Vaart 
 
Vic van den Broek d'Obrenan 
voorzitter 
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