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Geachte heer Goud riaan,

Uw advies met betrekking tot de ondergrondse afualcontainers/ is in goede
orde per mail op 12 september en per post op 23 september jl. ontvangen,
hartelijk dank hiervoor. U heeft een drietal aandachtspunten beschreven
waarop in deze brief een reactie wordt gegeven.

Ten eeÍste geeft u aan dat de bereikbaarheid van de bakken geborgd kan
worden door een vrij liggend vlak van minimaal 1.50 bij 1.50 ter hoogte van
de inwerp-opening te creëren. Eén van de harde eisen voor de aannemer is,
onder andere, dat er rondom de container(s) een meter gestraat moet worden
indien deze in een groenvak komt te staan. In combinatie met het voetgan-
gersplatform zal de inwerpopening dus altijd goed bereikbaar zijn. Op alle
overige locaties is de inwerpopening bereikbaar via de verharding en is de
bereikbaarheid daarmee ruimschoots geborgd.

Vervolgens adviseert u om burgers met een visuele beperking tegemoet te
komen door bijvoorbeeld een sticker op de containers te bevestigen of de
volgorde overal gelijk te laten zijn. De containers voor restafval, kunststof en
textiel hebben dezelfde openingsvorm. Er zijn 13 milieuparkjes waar meerde-
re bakken met dezelfde openingsvorm staan. Voor deze locaties zal onder-
zocht worden welke mogelijkheden er geboden kunnen worden. Omdat de
aantallen containers en de beschikbare ruimte per locatie verschillen, is het
aanhouden van een vaste volgorde niet mogelijk.

Tenslotte geeft u aan dat er een parkeerverbod ingesteld zou moeten worden
ter plaatse van de op- en afritten naar de container(s). Er zijn voor alle kriti-
sche locaties reeds maatregelen opgenomen ten aanzien van parkeren zodat
de vuilniswagen geen probiemen zal ondervinden tijdens het ledigen van de
conta iners.
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Ik vertrouw u hiermee voldoende te hebben oeïnformeerd.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel,
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