
 

 

 

Aan alle ondernemers in stadshart Zaandam 

 
 

Zaandam, september 2014 
 
Betreft: Afvalinzameling 

 

 
Geachte ondernemer,   
 
Onze stichting werkt samen met de gemeente Zaanstad aan een schoon en leefbaar 
stadshart van Zaandam. Een schoon en leefbaar stadshart biedt de beste voorwaarden voor 
prettig winkelen en recreëren van bezoekers. Niet voor niets heeft ons winkel- en 
uitgaansgebied al drie sterren van het Keurmerk Veilig Ondernemen ontvangen. Graag willen 
wij met u gaan voor de vierde ster. 
 
In maart van dit jaar hebben we met de gemeente een convenant afgesloten, waarbij 
gezamenlijke inspanningen op gebied van schoon en leefbaarheid zijn afgesproken. Eén van 
deze inspanningen is het schoon houden van de openbare ruimte door o.a. winkeliers.  
Wij zien dat op gebied van het aanbieden van bedrijfsafval er nog veel te verbeteren valt. 
 
Wij zijn benieuwd naar uw ervaringen op dit terrein. Daarbij willen wij u de volgende vragen 
voorleggen: 

1. Hoeveel afval produceert u op jaarbasis en welke voorziening gebruikt u daarbij? 
2. Heeft u een afvalcontract met een afvalbedrijf afgesloten en zo ja met wie?  
3. Wordt uw afvalcontract geregeld via uw verhuurder, manager of huismeester? Zo 

ja, kunt u zijn/haar contactgegevens doorgeven? 
4. Wat zijn uw ervaringen met het afvalbedrijf waarbij u een contract heeft? 
5. Wat vindt u van het idee, dat SBZ een koepelcontract met een afvalbedrijf afsluit, 

waarin u participeert? Voordeel is wellicht een scherpere prijs. 
6. Wat vindt u van de huidige verzamellocaties voor het verwijderen van 

bedrijfsafval?  
7. Heeft u specifieke wensen of opmerkingen ten aanzien van het inzamelen van 

uw afval ? 
 

SBZ is in overleg met de gemeente Zaanstad om te kijken op welke wijze de inzameling van 
bedrijfsafval  in het stadshart van Zaandam verbeterd kan worden. De plaatsing van 
ondergrondse containers wordt al enige tijd voorbereid. Na plaatsing van deze ondergrondse 
containers voor bedrijfsafval zal regelgeving over het aanbieden van vuilniszakken en 
containers op de openbare ruimte worden aangescherpt. Dit kan betekenen, dat het plaatsen 
van vuilniszakken en containers in de openbare ruimte wordt verboden.  De mogelijkheden 
voor het plaatsen van deze ondergrondse containers wordt beperkt door kabels, leidingen, 
bomen en obstakels op maaiveld. Vooralsnog zijn locaties in voorbereiding op de 
Rozengracht, Nicolaasstraat, Vinkenstraat, Rustenburg, Damkade, Zuiddijk en Peperstraat. 
Mogelijk zal dit enige loopafstand opleveren tussen uw bedrijfspand en de ondergrondse 
containers.  
 
Wij nodigen u daarom uit om de gestelde vragen te beantwoorden door het antwoordformulier 
zo compleet mogelijk in te vullen. 
Het antwoordformulier kunt u mailen naar info@stadshartzaandam.nl 
U kunt het antwoordformulier ook persoonlijk inleveren bij de Brilservice in de Rozenhof. 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ondergetekende. 
 
Wij danken u voor uw medewerking. 
 
 
Namens het bestuur van de Stichting Binnenstadmanagement Zaandam, 
F. Wittenberg, 
Voorzitter SBZ 
06-51013240 



 

 

Antwoordformulier afvalinzameling 
 

mailen naar info@stadshartzaandam.nl 
of persoonlijk inleveren bij de Brilservice in de Rozenhof. 

 

 
1. Hoeveel afval produceert u op jaarbasis en welke voorziening gebruikt u daarbij? 

 
............................................................................................................................................. 
 

2. Heeft u een afvalcontract met een afvalbedrijf afgesloten en zo ja met wie? 
 
Ja/Nee 
............................................................................................................................................. 
 

3. Wordt uw afvalcontract geregeld via uw verhuurder, manager of huismeester? Zo ja, 
kunt u zijn/haar contactgegevens doorgeven? 
 
Ja/Nee 
............................................................................................................................................. 
 

4. Wat zijn uw ervaringen met het afvalbedrijf waarbij u een contract heeft? 
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 

5. Wat vindt u van het idee, dat SBZ een koepelcontract met een afvalbedrijf afsluit, waarin 
u participeert? Voordeel is wellicht een scherpere prijs. 
 
............................................................................................................................................. 
 

        ............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 

 
6. Wat vindt u van de huidige verzamellocaties voor het verwijderen van bedrijfsafval? 

 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 

  
7. Heeft u specifieke wensen of opmerkingen ten aanzien van het inzamelen van uw afval ?  

 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 
 
Naam:.................................................................................................................................. 
 
Bedrijf:................................................................................................................................. 
 
Tel.nr................................................................................................................................... 
 
Email adres.......................................................................................................................... 


