Spelregels en procedure locatiekeus boven-/ondergrondse (rest)afvalcontainer Ede
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kenmerk

Procedure locatiekeus ondergrondse afvalcontainers
ACV
stelt opstemt
basisinvan
lijst voorlopige
en in samenspraak
met betrokken
gemeentelijke
afdelingen
een (deel)lijst
met wordt
voorlopige
op.bij patstelling
het college
metbovenstaande
de (deel)lijst van
locaties, waarbij
de projectleider
omwille
van voortgang
gemachtigd
om telocaties
beslissen
en/of in gevallen waarin de aandachtspuntenlijst niet voorziet.
de voorlopige locaties worden gecommuniceerd met betrokken inwoners/bewonerscommissies/Woonstede, VvE.
naar aanleiding van overleg met betrokkenen wordt/worden op basis van de aandachtpuntenlijst de definitieve locatie(s) bepaald.
het college stelt de (deel) lijst met definitieve locaties vast.
ACV verstrekt opdracht aan haar uitvoerder(s) om op de vastgestelde locaties een ondergrondsea afvalcontainer te plaatsen.

Nr

Omschrijving

1.

Voorkomen van hinder

Hard*

Zacht

Hard

Zacht

1.1 De afstand van het hart van de OC tot de gevel van een gebouw is minimaal 3 meter, zo mogelijk groter.

X

1.2 Er mag bij de aanleg en gebruik van een OC geen schade aan gebouwen ontstaan

X

1.3 De OC bevindt zich niet voor een deur en ook niet onder een raam of balkon van een woongebouw

X

1.4 De OC bevindt zich niet voor een inrit, carport of garage

X

1.5 De locatie van de OC is zodanig dat kabels en leidingen niet verlegd hoeven worden tijdens de aanleg/plaatsing

2
2.1

53416

Bescherming Milieu
De OC is zodanig gesitueerd, dat bij het legen geen schade ontstaat aan bomen

X

Hard

De locatie van de OC bevindt zich niet in het openbaar groen, maar bij voorkeur in een verhard gebied. Wanneer plaatsing in het groen
2.2 onvermijdelijk is, dan dient voorkomen te worden dat er restgroen ontstaat.

X

2.3 Een beeldbepalende boom of een boom die een bijdrage levert aan de hoofdgroenstructuur wordt niet gekapt om plaats te maken voor een OC

X

De OC bevindt zich niet boven een rioolleiding of andere obstakels, zoals funderingen etc. De OC moet op zodanige afstand geplaatst worden
2.4 dat reparatie aan riolering ed. mogelijk blijft.
Om schade aan bomen, zowel ondergronds (wortelschade) als bovengronds (latere doorgroei boomkroon) te voorkomen is het streven er op
2.5 gericht om geen OC's onder (grote) boomkronen te plaatsen.

3 Bereikbaarheid OC voor het inzamelvoertuig
3.1 De maximale afstand tussen inzamelvoertuig en OC bedraagt 130cm. De minimale afstand bedraagt 100 cm. (ACV)

Zacht

X

X
X

Hard
X

Zacht

3.2 Achter de OC is minimaal 150cm vrije ruimte in verband met het naar achteren klappen van de voet-/traanplaat met inworpzuil bij lediging (ACV)
3.3 De buitenmaten van de ondergrondse betonnenbak van de OC zijn 200x200x255cm (lxbxh) (ACV)
De OC is voor het inzamelvoertuig te bereiken zonder dat gedwongen achteruit gereden of andere vreemde manoeuvres gemaakt moeten
3.4 worden
3.5 Bij locaties in doodlopende straten is een keervoorziening voor het inzamelvoertuig aanwezig

X
X

3.9 De locatie van de OC is zodanig dat het inzamelvoertuig op een gefundeerde verharding kan afstempelen. Zowel links als rechts.

X
X
X
X
X
X

De OC is zodanig geplaatst dat het inzamelvoertuig bij lediging geen hinder ondervindt van aanwezige objecten, zoals straatmeubilair, bomen
3.10 en lichtmasten.

X

3.6 De OC bevindt zich in een straat die eenvoudig inrijdbaar is voor het inzamelvoertuig
3.7 De OC is goed bereikbaar voor inzamelvoertuigen met een maximale breedte van 2,55cm (3,05cm, inclusief spiegels)
3.8

De OC is bereikbaar via een weg die berekend is op zwaar verkeer. Dit geldt ook voor locaties op terrein van derden.

De OC bevindt zich op gemeentegrond. In alle andere gevallen moet een overeenkomst met de eigenaar van de grond (bijvoorbeeld VvE)
3.11 worden afgesloten i.v.m. eigendomsrecht, schade aan wegdek etc.
3.12 De OC wordt parallel aan de rijbaan geplaatst (ACV)
3.13 De OC is te allen tijde bereikbaar voor het inzamelvoertuig en voor onderhoud (ACV)
3.14 De afmetingen van het inzamelvoertuig zijn 10x3x4m (lxbxh) (ACV)
De OC wordt horizontaal geplaatst. Omdat het inzamelvoertuig afgestempeld wordt dient de opstelplaats zo vlak mogelIjk te zijn. Bij twijfel geeft
3.15 een proeflediging uitsluitsel.

4 Bereikbaarheid voor bewoners
4.1 De OC is voor bewoners goed bereikbaar
4.2 De OC is goed toegankelijk voor gebruikers van rollator of rolstoel.

X
X
X
X
X

Hard

4.3 De OC is zodanig geplaaatst dat voetgangers en rolstoellgebruikers ongehinderd gebruik kunnen maken van het trottoir (voorzover aanwezig).

X

De loopafstand tot een OC is voor niet-grondgebonden woningen niet meer dan 200m. Gemeten wordt vanaf de dichtstbijzijnde in- of uitgang
4.4 van het complex. Bij seniorencomplexen wordt de OC zo dicht mogelijk bij de centrale entree van het complex geplaatst.

X

4.5 Wanneer mocht blijken dat er bij een nieuw te plaatsen ondergrondse container voor restafval laagbouw te weinig belangstelling is van
laagbouwbewoners voor de keuze om restafval te brengen, is plaatsing economisch niet verantwoord. Betreffende bewoners hebben dan de
keus uit brengen, maar met grote(re) loopafstand of een mini-container voor restafval, c.q. deze delen met de buren.

X

5 Veiligheid
5.1 Er ligt geen fietspad tussen OC en het inzamelvoertuig
5.2 De OC is tenminste 62,5cm van de rand van een fietststrook geplaatst (obstakelvrees!)
5.3 De OC is zodanig geplaatst, dat het inzamelvoertuig daar veilig kan stoppen en werken.
5.4 De OC is niet gesitueerd onder bovengrondse kabels en leidingen, zoals hoogspanningsmasten ed.
5.5 De OC bevindt zich niet in de directe nabijheid van een kruispunt (i.v.m. wegnemen zicht en verstoren doorstroming)

Zacht

X
X

Hard
X
X
X
X
X

Zacht

5.6 De OC is zodanig geplaatst , dat het zicht op verkeersborden, verkeerslichten en bewegwijzering niet wordt belemmerd.
5.7 De OC bevindt zich niet naast een bushalte of busbaan.

X
X

5.8 De OC bevindt zich, met het oog op de gewenste verkeersveiligheid, in een tweerichtingenstraat.

X

5.9 De OC is zodanig geplaatst, dat gebruikers die wonen aan een drukke doorgaande weg zo weinig mogelijk de weg behoeven over te steken.
5.10 De OC staat op een open, veilige plaats en is 's avonds goed verlicht.
5.11 De OC staat op een plek dat sociale controle op het gebruik er van mogelijk is.

X
X

5.12 De OC moet minimaal 50cm van de trottoirband worden geplaatst (indien van toepassing).
5.13 De OC moet niet te dicht bij een speelplek geplaatst zijn of voldoende afgeschermd zijn van de speellocatie.

6 Parkeren
6.1 De OC bevindt zich niet op een laad- en losplaats.
6.2 De OC mag geen belemmering vormen voor bestaande parkeergelegenheden.
Een OC naast een parkeervak moet zodanig worden uitgevoerd, dat een voertuig niet over de voetplaat/tranenplaat van de OC kan steken.
6.3 Reiniging van het parkeervak moet mogeliijk blijven.

X
X
X

Hard

Zacht

X
X
X

6.4 Indien een parkeervak moet verdwijnen om een OC te plaatsen, moet deze parkeerplaats binnen een straal van 50m worden gecompenseeerd.

7 Clusterplaatsen
7.1 Bij een locatie met meerdere OC's naast elkaar, moet er tussen 2 containers minimaal 120cm vrij blijven (ACV)

* 'Harde' critera: criteria waaraan een locatie voor een OC altijd moet voldoen
(ACV): Eis van ACV

Hard
X

Zacht

