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Barbecuekooltjes afvalbakken Spuiveld/Ziedewijdseland

1. ONTWERP-BESLUIT
Het algemeen bestuur wordt gevraagd in te stemmen met:
- Het voorstel om 10 barbecue afvalbakken en borden met gebiedsregels te plaatsen in en om het Spuiveld
voor een totale aanschafprijs van €5.244,60 en totale jaarlijkse TBM kosten van €2.725,-;
- In het eerste kwartaal van 2024 een evaluatie uit te voeren inzake het gebruik van de barbecue
afvalbakken en vervolgens een bestuurlijk besluit te nemen over het al dan niet voorzetten van deze
voorziening en de bekostiging.

2. ONDERWERP IN KORT BESTEK
Problemen
Langs de Oude Maas, specifiek in het gebied Spuiveld/Ziedewijdseland wordt door verschillende
doelgroepen intensief gerecreëerd. Met name op warme dagen wordt er veel gebarbecued. Het is fijn dat
zoveel mensen gebruik maken van het gebied. Helaas brengt het overlast met zich mee.
- Mensen laten hun afval niet allemaal achter in de afvalbakken.
- Ze kunnen hun barbecue kooltjes niet kwijt, waardoor deze in de struiken/bosvakken worden
gedumpt, in de rivier of zelfs in het spartelbadje. Mensen gebruiken barbecues die op de grond
staan. Dit zorgt voor schroeiplekken in het gras.
- Het veld rondom het spartelbadje wordt veel gebruikt om te barbecueën. Het gedeelde gebruik van
het gebied door barbecueënde mensen en spelende kinderen levert mogelijk conflict op en is slecht
voor de gezondheid van de kinderen.
In eerste instantie is het voorstel om het Spuiveld/Ziedewijdseland aan te pakken. In andere gebieden wordt
ook gebarbecued, maar op minder grote schaal. Op het moment dat we constateren dat in andere gebieden
de druk hoger wordt en er behoefte is om dit aan te pakken kunnen we hetzelfde principe hier toepassen.
Oplossingen
Er staan voldoende afvalbakken in het gebied, maar die zijn niet geschikt voor BBQ afval. Op het veld
rondom het spartelbadje alleen al zeven. Afvalbakken worden in het hoogseizoen drie keer per week
geleegd. Vlak voor en na het weekend, en een keer doordeweeks. Als mooi weer is voorspeld en grote
drukte wordt verwacht worden extra ophaalrondes ingepland, zo nodig wordt elke dag het vuil opgehaald.
Ondanks dat kunnen we niet voorkomen dat op een bepaald moment afval naast de prullenbakken ligt. We
halen het zo snel mogelijk op. We willen graag 10 extra BBQ bakken plaatsen, die duidelijk herkenbaar zijn.
En speciaal geschikt voor kolenafval.

Daarnaast willen we bij de toegangen tot het gebied borden plaatsen met gebiedsregels, voorkeur met
duidelijke/eenvoudige pictogrammen
Strekking:
- Houd minstens 3 meter afstand van bomen en struiken
- Houd minstens 25 meter afstand van een speeltoestel en houd rekening met spelende kinderen
- Doof na afloop de hete kooltjes en gooi deze in de daarvoor bestemde metalen koolcontainers
- Barbecues moeten op een stabiele ondergrond staan, niet direct op het gras
- Open vuur verboden
- Laat de plek altijd netjes achter, gooi afval in de daarvoor bestemde vuilcontainers
- Aanwijzingen van brandweer, politie en handhaving altijd opvolge
Voorbeeld bord:

BARBECUEN TOEGESTAAN
- Toegangsborden met gebiedsregels (5 stks, bij ingangspaden van het gebied)
- Bord barbecueverbod bij de vlonder en bij de spartelbadjes (5 stks, opdracht is al verleend)
- Kooltjes bakken langs de Oude Maas (10 stks)
Hiervoor is in ieder geval nodig:
- Investering in afvalbakken voor kooltjes
- Investering in bebording
- Extra beheerkosten
o Lediging van bakken
o Uitmaaien van extra maaiobstakels
We komen uit op de Afvalbakken van Boenderbak, vergelijkbare bakken met de huidige bakken in het
gebied. Maar dan een afwijkende kleur (rood in plaats van groen), met verzinkte binnenbak (extra sterk i.v.m.
warme kolen), bevestiging op een betonvoet en met lasergesneden tekst ‘alleen BBQ kolen’.
Kosten BBQ bakken






10 x €282,50 (Boenderbak 120 liter met deur, met lasergesneden tekst
10 x €84,- (verzinkte binnenbakken)
10 x €41,- (gewapende betonvoet)
Transport €60,Instelkosten afwijkende kleur (rood) €90,-

Eenmalig aanschaf totaal: €4.225,Jaarlijkse TBM kosten €234 x 10 = €2.340 (reservering voor repareren, schoonmaken, schilderen,
vervangen, legen afvalbakken incl. afvoer herbevestiging, schoonmaken, vervangen, p-kosten en inflatie)

Kosten borden met regels (uitleg over BBQ-en)
Eenmalig aanschaf 5x €203,92 = €1.019,60
Jaarlijkse TBM-kosten 5x €77,- = €385,- (reservering voor inspectie, herbevestiging, schoonmaken,
vervangen, p-kosten en inflatie)
Totaal zijn de aanschafkosten van borden en BBQ-bakken: €5.244,60
Totale jaarlijkse TBM kosten zijn: €2.725,-

