Amsterdam, 20 februari 2015
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]Stadsdeel Zuid
Afd. Bestuursondersteuning
Secretaris bestuurscommissie Zuid
Per fax aan nr. 2524365 ( totaal 2 bladen)
Schriftelijke vragen wijkpartij ZuidZuid en Pijpbelangen, inzake geldverspilling voor een proef
mett vuilnisbakken op zonnepanelen met persmechanisme en moeilijk te openen klep.
1.) Inleidende vraag: in het Parool
arool van 12 februari
februari 2015 stond een artikel over de volledige
mislukking van de belachelijke proef met de bigBelly prullenbakken op zonne-energie
zonne
tussen
de Jozef Israelskkade en de Ceintuurbaan. Wie heeft hiertoe besloten?
2.) In de van Woustraat en de Ferd. Bolstraat zijn
zijn als proef 10 van deze bakbeesten geplaatst.
Waarom zijn de leden van de commissie leefomgeving niet tevoren hierover geïnformeerd en
moeten zij dit uit de krant vernemen? -Is
Is hierover met bewoners gecommuniceerd?
Wie draait er voor de kosten op nu de proef op een mislukking uitloopt?
Is de proef gratis? Zo nee,, uit welk budget wordt deze proef gefinancierd?
3.)Welke afdeling binnen het stadsdeel is hiervoor verantwoordelijk. Wie heeft besloten om
zulke grote bakken te plaatsen op de hiervoor veel te smalle trottoirs?
4.)Wat zijn de aanschafkosten per bak, inclusief plaatsing onderhoud en het legen?
5.) Hoelang gaat de proef duren en wat gebeurt er na de proef met de bakken?
6. Bent u voornemens om voortaan van dit soort proeven af te zien en dit soort experimenten
niet meer los te laten op de bewoners.
7.) Welke firma heeft deze opdracht gekregen en vormt deze een relatie met het miljoenen
kostende ondergrondse containerplan met persmechanisme,
persmechanisme wat de bewoners in de Pijp
krijgen opgedrongen?
8.) Bent u bereid om voortaan weer de gewone kleine plastiek of kleine stalen afvalbak te
plaatsen op de smalle trottoirs, voorzien met een ruime opening zonder klep?
9.) Op veel plaatsen staan- of verschijnen grote stalen afvalbakken die nauwelijks een functie
fun
vervullen en een sta in de weg zijn voor ouderen, voetgangers en invaliden.
Kunt u toezeggen om ook deze storende bakbeesten te vervangen door een schaal die meer bij
zijn omgeving past, zoals aangegeven in vraag 8.
Wilt u alle vragen correct en uitvoerig beantwoorden, aangezien dit regelmatig niet gebeurt.
Th. Keijser, Zuid- en Pijpbelangen
Pijpbelange

