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Aan de bewoners van de historische kern Marken,

Onderwerp: voorstel drie locaties voor ondergronds inzamelen restafval en PMD (Plastic, Metaal en Drinkkartons)
Beste bewoner,
De gemeente en ook veel bewoners willen graag de afvalinzameling en daaraan gekoppeld het afval scheiden in
de historische kernen van Monnickendam en Marken verbeteren. Tot nu toe worden restafval en PMD in zakken verzameld. De nadelen hiervan zijn bekend; de zakken kunnen kapot gaan en gaan stinken, de zakken op
straat zijn geen fraai gezicht en gescheurde zakken geven zwerfafval. Bovendien sluit de milieustraat per 1 augustus 2019 waardoor een extra brengmogelijkheid wegvalt. Het grofvuil kunt u per die datum naar de milieustraat Purmerend, Van IJsendijkstraat 186, brengen.
Door het plaatsen van ondergrondse afvalcontainers verwacht de gemeente niet alleen een verbetering van het
inzamelsysteem maar ook dat het percentage afvalscheiding gaat stijgen. De moderne ondergrondse afvalcontainers zijn 24 uur per dag beschikbaar, de capaciteit is vijf maal vergroot door een perseenheid en een meldsysteem zorgt ervoor dat de container op tijd geleegd wordt. Bovendien komt er door de afvaleilanden geen rommel meer op straat en wordt het straatbeeld niet meer ontsierd door afvalzakken.
Voorstel locaties
Het college van Burgemeester en Wethouders heeft, in overleg met de Eilandraad, drie locaties in de historische
kern van Marken gevonden die het meest geschikt zijn voor het ondergrondse inzamelen van restafval en PMD.
De voorgestelde drie locaties zijn:
* Dorpshuis Marken, aanpassing, huidige locatie
* Walandweg hoek Zereiderpad (Kerkbuurt), een nieuwe locatie
* Kruisbaakweg voor parkeerterrein of bij boxenring, een nieuwe locatie
Waarom deze locaties?
De locaties voor ondergrondse afvalcontainers worden zorgvuldig gekozen. Ze moeten geen hinder vormen
voor het verkeer en goed bereikbaar zijn voor zowel bewoners als inzamelvoertuigen. De kern Marken heeft als
extra probleem; beperkte asdruk in de nauwe straatjes, die bovendien moeilijk toegankelijk zijn voor de inzamelvoertuigen. Vandaar dat de locaties aan de randen zijn gezocht.
Uw reactie
Het college van Burgemeester en Wethouders wil graag de reactie van omwonenden peilen over de drie locaties.
U kunt uw mening voor 25 juni 2019 mailen aan gemeente@waterland.nl onder vermelding van Afvalcontainers
Marken. U kunt ook bellen naar ons klantcontactcenter tel 0299-658 585 en uw mening met uw naam en adresgegevens laten noteren.
Planning
De reacties van omwonenden worden meegenomen in het besluit dat het college van Burgemeester en Wethouders rond de zomer gaat nemen over de drie locaties voor ondergrondse afvalcontainers. Als het college
besluit om door te gaan met de locaties, is de verwachting dat de uitvoering in het najaar van 2019 plaatsvindt.
Deze aanpassing is alleen van toepassing voor de inwoners van de historische kern, de afvalinzameling bij de
overige inwoners verandert niet.

Wat betekent het voor u?
Als het College besluit om door te gaan met de locaties dan betekent dat voor u een verbeterde service omdat u
24 uur per dag uw afval (gescheiden) kunt wegbrengen. Uiteraard worden er dan geen zakken restafval en PMD
meer opgehaald. Bewoners die nu mini-containers gebruiken kunnen daarmee doorgaan of overstappen op het
zelf wegbrengen naar de ondergrondse containers. Bewoners die nu geen mini-containers hebben kunnen daar
alsnog op overstappen. Voor aanmelden hiervoor zie www.waterland.nl met als zoekwoord afvalcontainer aanvragen.
Meer informatie over de voorgestelde locaties ( zie ook het kaartje met de locaties)
* Dorpshuis Marken, aanpassing huidige locatie. De huidige ondergrondse betonputten worden door grotere putten vervangen, behalve restafval kan dan ook PMD aangeboden worden.
* Walandweg hoek Zereiderpad (Kerkbuurt), een nieuwe locatie, goed bereikbaar.
* Kruisbaakweg voor parkeerterrein of bij boxenring, een nieuwe locatie, goed bereikbaar.
Met vriendelijke groet,

Astrid van de Weijenberg, wethouder milieu

