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Containerverzamelplaatsen in de Refelingse Erven

Beste wijkbewoner,
Op verzoek van de gemeente en Korfbalvereniging NKV is er in december 2017
overleg geweest met de wijkvereniging over de ophaalroute van het papier. Op
diverse plaatsen in onze wijk staan zoveel geparkeerde auto’s dat de ophaalroute
regelmatig geblokkeerd was/is. De containers voor de eigen deur aan de straat
blijven zetten is hierdoor op sommige plaatsen in de wijk onwerkbaar geworden.
Daarna zijn er nog diverse overlegmomenten geweest met de gemeente. De
gemeente heeft op eigen initiatief enkele verzamelplaatsen aangelegd. Intussen is
gebleken dat het uitgangspunt bij de gemeente gewijzigd is: niet alleen de blauwe
containers, maar ook de overige containers moeten aangeboden worden op deze
plaatsen. Het aantal plaatsen is uitgebreid. Deze verzamelplaatsen zijn aangegeven
door een witte container op de stoepen. Dit is ons pas bij het laatste overleg duidelijk
geworden. De maximale afstand tot een verzamelplaats is voor iedereen korter dan
125 meter. Het aantal containers dat op een verzamelplaats wordt geplaatst is ons
niet duidelijk: een overzicht van de plaatsen is ons niet bekend en ook weten we niet
welke plaats straks de voorkeur krijgt van een bewoner. Enkele plaatsen lijken ons
echter wel aan de kleine kant. Dit wordt door de gemeente gemonitord en deze
plaatsen worden aangepast als ze te klein blijken.
Er is ook nog een discussie ontstaan over de veiligheid: enkele plaatsen liggen onder
lage platte daken. Hierdoor is het eenvoudig om via een container op het lage platte
dak te komen. Inklimming op de eerste verdieping is hierdoor eenvoudiger. Contact
met de gemeente en de politie leerde ons dat dit niet aangepast wordt. Enkele
bewoners zetten hun containers nu al zodanig neer dat inklimming via hun containers
mogelijk is. De politie wijst op het feit dat container nu eenmaal aan de straat gezet
moeten worden. Het is wel belangrijk de tijd dat ze aan de straat staan zo kort
mogelijk is: dus niet te vroeg aan de straat zetten en weer zo snel mogelijk binnen
halen (en op een veilige plaats plaatsen). Kortom we moeten de huidige plaatsen
maar accepteren.
Van de gemeente komt nog een brief waarin dit wordt aangekondigd. Intussen is de
inzamelaar al begonnen met het verspreiden van briefjes dat de containers op de
verzamelplaatsen aangeboden moeten worden (voor de muziek uit dus).
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SAMENVATTING:
U kunt de ophaal datums vinden op http://afvalkalender.nuenen.nl/)
Blauwe containers:
De containers worden nog steeds op dinsdagavond opgehaald. Zet de container op
dinsdagavond na 17.00 uur op een containerverzamelplaats in uw omgeving. Haal
de container na het legen weer zo snel mogelijk binnen om de overlast en
inbraakrisico te beperken.
Overige containers:
Deze worden op donderdag opgehaald. Zet de container op woensdagavond na
22.00 uur of donderdagmorgen voor 07.30 uur op een containerverzamelplaats in uw
omgeving. Haal de container na het legen weer zo snel mogelijk binnen om de
overlast en inbraakrisico te beperken.
PMD-zakken:
Deze worden op donderdag opgehaald. Hang de zakken op woensdagavond na
22.00 uur of donderdagmorgen voor 07.30 uur op een containerverzamelplaats aan
de paal in uw omgeving.
In onze wijk wonen steeds meer bewoners, die slecht ter been zijn en moeite hebben
met het verplaatsen van hun container. Wij doen een dringend beroep op u om hun
container samen met de eigen container naar de verzamelplaatsen te brengen en
ook weer mee terug te nemen!
Bedankt voor uw hulp aan een mede-wijkbewoner.
Verzoek aan kattenbezitters
Beste kattenbezitter,
Hierbij het verzoek om uw kat meer binnen te houden, zeker in de nachtelijke uren.
Beide zandbakken en diverse tuinen in onze wijk lijken steeds meer gebruikt te
worden als kattenbak.
Er komen steeds meer klachten binnen over loslopende katten, die de hele wijk als
kattentoilet zien. Het spelen in de zandbakken door (klein)kinderen is niet meer
mogelijk. De hondenbezitter moet de handenpoep opruimen. Helaas is dit nog niet
verplicht voor de kattenliefhebber. Maar door de kat meer thuis te houden neemt de
overlast van uw kat in de wijk ook af.
De (klein)kinderen en tuinbezitters in onze wijk zullen u hiervoor dankbaar zijn.
Namens de Commissie Wijkvoorzieningen Refelingse Erven
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