Formulier voor het indienen van raadsvragen ex art. 39a van het Reglement van Orde
Ingediend namens de fractie van
Soort vraag

D66 Harlingen
√ Schriftelijke vraag aan college
o Vraag voor het vragenhalfuurtje
o Interne vraag voor de griffie
s.v.p. één hokje aankruisen

Onderwerp: Legen vuilnisbakken
(s.v.p 1 vraag per formulier)

Tijdens weekenden, feestdagen, vakanties en zonnige perioden is het druk op het Harlinger
strand, het historische centrum en bij de haven. Toeristen en inwoners uit de Gemeente en
de regio komen op Harlingen af om te genieten van onze mooie stad en de Waddenzee.
Het komt echter regelmatig voor dat de vuilnisbakken onvoldoende capaciteit hebben of niet
vaak genoeg worden geleegd. Deze volle (of soms ontbrekende en onvoldoende) afvalbakken
zijn een oorzaak van zwerfafval.
Onderstaande foto’s zijn gemaakt tijdens de periode rondom Hemelvaart, een zonnige en
drukke periode.

Toeristen en inwoners van de Gemeente ergeren en verbazen zich over deze situatie. D66 is
van mening dat een Gemeente die zich wil profileren als toeristische bestemming er alles aan
moet doen om de stad een aantrekkelijk uitstraling te geven en het zwerfafval te verminderen.

D66 heeft daarom de volgende vragen:
-

-

-

-

Welke afspraken zijn gemaakt over (de frequentie van) het legen van afvalbakken in
de Gemeente Harlingen? Zijn er aparte afspraken gemaakt voor weekenden,
feestdagen en zonnige, drukke dagen?
Is het mogelijk (om kostenneutraal) de frequentie van het legen van de vuilnisbakken
tijdens drukke perioden te verhogen en tijdens minder drukke perioden te verlagen?
Is het mogelijk om hier flexibele afspraken over te maken, zodat onverwacht drukke
dagen opgevangen kunnen worden?
Is het mogelijk (om kostenneutraal) de locaties van vuilnisbakken te heroverwegen
en op drukke locaties meer vuilnisbakken te plaatsen en op rustigere plaatsen minder
vuilnisbakken?
Kunnen op deze (kostenneutrale) manier op bijvoorbeeld de Zuider- en
Noorderhaven en de Grote Bredeplaats en andere drukke locaties meer
vuilnisbakken geplaatst worden nabij bankjes?

www.d66harlingen.nl

