Gemeente Katwijk
College van Burgemeester & Wethouders
Per mail: bestuurssecretariaat@katwijk.nl
Onderwerp: inzameling kerstbomen
Katwijk, 4 januari 2021
Geacht College,
Katwijkers met een kerstboom mochten deze vanaf 28 december 2020 buiten
zetten. Jarenlang werden er op de bekende locaties kerstbomen ingezameld
tegen afgifte van lootjes. Dit werd perfect georganiseerd door onze gemeente.
In verband met de corona komt de gemeentelijke ophaaldienst deze bomen
ophalen tussen 28 december 2020 en 8 januari 2021. Dit staat vermeld op
Facebook en op een weinig opvallende plaats tussen overig gemeentenieuws in
de Katwijksche Post van 24 december. Maar wat niet vermeld wordt, zijn de
dagen waarop er niet wordt opgehaald. Niet iedereen is geabonneerd op de
Katwijksche Post en/of is actief op Facebook.
Wat vindt B&W ervan dat relevante informatie aan de burger over de
kerstbomeninzameling summier en ook nog alleen voor bepaalde
doelgroepen was bestemd? Tussen 28 december en 8 januari wordt
gesuggereerd dat op alle dagen wordt opgehaald. Waarom worden de
data niet genoemd, waarop er niet wordt opgehaald?
De burger mag toch op zijn minst verwachten dat er op 1 januari informatie
hierover op de website van onze gemeente te vinden is! Zelfs in de
gemeentelijke nieuwsbrief is er geen melding van gemaakt.
Pal achter mijn huis aan de Ebstroom 6 ligt een speelpleintje waar een enorme
hoeveelheid kerstbomen (ca. 50) op zondag 3 januari door de jeugd bijeen was
gebracht. De jeugd had deze bomen bij de afzonderlijke woningen in RijnoeverOost weggehaald en op het pleintje verzameld.
Waar ik voor vreesde werd bewaarheid. Om 14.35u stond de stapel kerstbomen
in brand en de vlammen sloegen op enkele meters van mijn erfgrens metershoog
de lucht in. De brandende bomen werden door mij en de toegesnelde
buurtbewoners uit elkaar getrokken om erger te voorkomen. Inmiddels had ik de
brandweer gebeld, die vrij snel ter plaatse kwam samen met de gealarmeerde
politie.
Zowel aan de brandweercommandant als aan de politie heb ik dringend gevraagd
om de niet verbrande bomen onmiddellijk weg te laten halen. En dat is even
later ook gebeurd. Ik heb ook gehoord dat de gemeentelijke ophaaldienst geen
opdracht had gekregen om op zondag 3 januari kerstbomen op te halen.
Waarom was er op zondag 3 januari geen gemeentelijke kerstbomen
ophaaldienst actief ?

Voor de veiligheid van de bevolking wordt er ’s avonds en/of s’ nachts ook op
zondagen op Katwijkse wegen en paden met zout gestrooid. Dan ben ik van
mening dat er vanwege brandveiligheid ook op zondag 3 januari kerstbomen
hadden moeten worden opgehaald.
Op 1 januari is door een bewoner, die op het Noorderlicht woont, een kerstboom
buiten zichtbaar op straat gezet. Deze werd niet opgehaald op 1 en 2 januari.
Vorig jaar werden de straten op 1 januari door de gemeente gereinigd. Wat is
de reden dat er op 1 januari geen ophaalwagen door deze straat reed?
Leiderdorp, Leidschendam, Oegstgeest, Waddinxveen en meerdere plaatsen
organiseren een inzameling waar de jeugd wel in de eerste week van 2021 op
diverse locaties tegen inlevering van een kerstboom geld of lootjes kan krijgen.
In deze plaatsen speelde corona geen rol! Waarom is B&W van het
beleid van deze omringende gemeenten afgeweken?
Het gevolg hiervan was dat de kinderen hier op andere gedachten kwamen en zo
hun eigen vuurfeestjes gingen houden.
Waarom heeft B&W hier geen rekening mee gehouden?
Doordat de gemeente het nu anders heeft aangepakt, moeten er tussen 28
december en 8 januari wagens rondrijden om bomen te verzamelen. Dit vormt
een kostenpost. Het nodeloos opdraven van de brandweer kost ook geld,
alsmede het vervangen c.q. repareren van de ontstane schade op het speelplein.
Daarentegen met een beloning in het vooruitzicht verzamelen de kinderen hun
opgehaalde kerstbomen op hun eigen erf om ze op de aangewezen dag zelf aan
te bieden. En dan ontstaat er een win-winsituatie.
Ik verwacht voor 12 januari een reactie van u.
In afwachting
P. Langmuur
Voorzitter Wijkraad Katwijk Noord
Ebstroom 6
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