
Vragen over de proef Afvalinzameling zijbelading  

 

Op de diverse vragen die we hebben binnengekregen geven we hieronder antwoord op: 

 

• Het is niet mogelijk om een duobak (bioafval (gft) en restafval) te legen via een zijbelader. Dit 

voertuig beschikt niet over twee compartimenten, daarom wordt de duobak geleegd met een wagen 

die via de achterkant inzamelt. U kunt de overige bakken op de zelfde wijze aanbieden zoals 

beschreven in de link op www.almere.nl/proefzijbelading.  

 

• De bak zet u aan de weg op de locatie die u kunt vinden op de website. Staat de bak niet op de juist 

locatie dan kan het gebeuren dat de bak niet geleegd wordt.  

 

• Het komt voor dat er vuil naast het voertuig valt bij het legen van de bakken. Dit gebeurt vaker als 

er veel wind staat. Zowel bij de achterlader als de zijbelader proberen wij dit zo snel als mogelijk op 

te ruimen wanneer dit geconstateerd wordt.  

 

• Tijdens het begin van de proef bleek dat er in sommige wijken te weinig ophaallocaties waren 

aangeven of dat locaties niet helemaal juist waren doorgevoerd op de kaart op onze website.  

 

• De locaties worden aangegeven met een stip in de kaart op de website. De stip is de locatie waar 

een aantal bakken naast elkaar geplaatst kan worden. De bak kan dus niet op een oprit of afrit 

worden geplaatst. Sommige bewoners kunnen anders hun erf niet meer verlaten.  

 

• De zijbelader heeft ook extra personeel. Zij kijken of de bakken juist staan, het afval goed 

gescheiden is, vuil dat valt opruimt (indien nodig) of om met bewoners in gesprek te gaan om ter 

plekke zaken te bespreken en uit te leggen.  

 

• Wanneer de proef succesvol wordt bevonden, kan er pas gekeken worden naar de openbare ruimte 

om die toegankelijker te maken in de eventuele definitieve situatie.  

 

• Het blijkt dat veel bewoners (bewust of onbewust) de bak niet op tijd binnenhalen. Dit is voor veel 

bewoners een ergernis. Wij willen u dan ook vragen om uw bak op tijd buiten te zetten en binnen te 

halen.  

Dit mag vanaf 20.00 uur de dag van te voren tot 20.00 uur op de dag van leging.  

 

• Graag vragen en opmerkingen aangeven zoals beschreven onderaan deze brief. Wij gaan graag met 

bewoners in gesprek om te kijken hoe wij samen dingen kunnen verbeteren mocht dit nodig en 

mogelijk zijn.  
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