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SCHRIFTELIJKE VRAAG

Betreft : Pieter Breughellaan : containers, overlast afval en parkeerstrook.

Tot vorige week vrijdag stonden er, ter hoogte van Pieter Breughellaan 10, drie containers op het einde
van het doodlopende stuk, waarvan 1 materiaalcontainer en 2 afvalcontainers die blijkbaar te maken
hebben met de renovatiewerken van een reeks huizen in de David Tenierslaan verderop. Deze
afvalcontainers trokken ook sluikstort aan. Vorige vrijdag dus werden de afvalcontainers weggehaald
maar er bleef wel sluikstort liggen, zakken en kartonnen dozen (fotos 1-3). Bewoners van P.
Breughellaan 10 hadden intussen ook de wijkagent geïnformeerd en deze heeft dan in de loop van
vorige dinsdag het nodige laten doen om dit op te ruimen met dank uiteraard voor de vlugge actie.
Dinsdag was er ook een PMD-ophaling maar één van de zakken was opengescheurd. Een gedeelte van
de inhoud lag uitgestrooid en werd niet meegenomen (foto’s 4-5).
Voor het gebouw nr. 10 ligt er een parkeerstrook voor dwars parkeren (foto 6-7) maar dikwijls wordt er
wanordelijk geparkeerd zodat de maximale parkeercapaciteit niet kan benut worden.
Mijn vragen zijn :
- kunnen de materiaal- en afvalcontainer niet dichter bij de werf geplaatst worden ?
- worden de afvalophalers niet geacht om de uitgestrooide inhoud van stukgeraakte zakken mee te
nemen en kan dit met hen opgenomen worden ?
- kunnen de parkeervakken op de parkeerstrook niet afgelijnd worden voor een betere benutting ?
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Schriftelijke vraag: Pieter Breughellaan containers en parkeervak
Geachte heer Marien,
In antwoord op uw schriftelijke vraag, kunnen wij u het volgende meedelen:
- Kunnen de materiaal- en afvalcontainer niet dichter bij de werf geplaatst worden ?
De aannemer is verwittigd dat hij de werfinrichting moet afsluiten met hekken en verlichting moet aanbrengen, conform de
afgeleverde vergunning.
Let wel: het afsluiten met hekken zal er niet voor zorgen dat er niet meer gesluikstort zal worden, het zal het enkel wat
bemoeilijken. Bovendien wordt er normaal gezien bij een vergunning voor het plaatsen van een container op het openbaar
domein niet gevraagd om werfhekken te plaatsen rond de container (bijvoorbeeld als deze op een parkeerplaats of dergelijke
geplaatst wordt) en spijtig genoeg hebben in het verleden al meerdere mensen het probleem gekend dat burgers komen
sluikstorten in werfcontainers.
- Worden de afvalophalers niet geacht om de uitgestrooide inhoud van stukgeraakte zakken mee te nemen en kan
dit met hen opgenomen worden ?
Volgens artikel 54 van het politiereglement is de aanbieder verantwoordelijk voor de mogelijke uitspreiding van de
afvalstoffen uit de aangeboden recipiënten en de hieraan gerelateerde gevolgen. De aanbieder moet voor het einde van de
dag van de inzameling deze uitgespreide afvalstoffen verwijderen.
Als dit een gesluikstorte zak is nadat de werfzone werd verlaten door de aannemer en de sluikstorter is niet gekend, dan
dient de verspreide inhoud van de zak te worden opgeruimd door de stadsdiensten en niet door IVAREM.
Indien dit een losstaand feit is, dan is de aanbieder verantwoordelijk voor het opkuisen van de verspreide inhoud van de
PMD-zak en eveneens niet IVAREM.
- Kunnen de parkeervakken op de parkeerstrook niet afgelijnd worden voor een betere benutting ?
Dat daar kan zeker overwogen worden. Er wordt de mobiliteitsdienst gevraagd een concreet voorstel te doen zodat dit verder
besproken kan worden.
Hopende u correct geïnformeerd te hebben,
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