Beheren openbare ruimte
Veiligheid
In twintig gemeenten is HVC actief in
het beheren van de openbare ruimte.

Binnen de afdeling Beheer openbare ruimte (BOR) hebben zich geen ongevallen
met verzuim voorgedaan. Toezicht en opleiding heeft ondanks corona frequent
plaatsgevonden. Het verder verhogen van het veiligheidsbewustzijn is voor de
BOR-activiteiten een speerpunt voor 2022.

Sneeuw en gladheid
Hieronder vallen verschillende activiteiten, zoals vegen, onkruidbeheersing, afvalbakken legen in de openbare ruimte, dumpingen ophalen en plaagdierenbestrijding. De activiteiten zijn wisselend per gemeente.
In 11 gemeenten zorgen wij voor schone en opgeruimde straten. Een fijne wijk is
netjes en schoon. Niet alleen belangrijk voor de beeldkwaliteit van de wijk,
maar ook voor het milieu: zwerfafval trekt ongedierte aan, kan de bodem
vervuilen of dieren ziek maken. Bovendien nodigt een schone straat uit om het
netjes te houden en zelf geen afval te laten vallen. Zo voorkomen de diensten van
‘beheren openbare ruimte’ ook dumpingen en zwerfafval.
In Beverwijk, Heemskerk, Velsen en Hollands Kroon zorgen we al wat langer voor
de onkruidbestrijding. Dit jaar zijn er drie gemeenten bijgekomen waar we op
milieuvriendelijke wijze het onkruid bestrijden, namelijk Wormerland, Purmerend
(Beemster) en Den Helder. We kiezen voor veilige en effectieve onkruidbestrijding,
zonder (chemische) bestrijdingsmiddelen, door onkruid te bestrijden met heet
water. Dit, in combinatie met vegen, zorgt voor effectieve en milieuvriendelijke
bestrijding van ongewenst groen. Door de eenvoudige werkwijze, is dit werk ook
goed uit te voeren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We werken
hiervoor samen met Progroen&milieu; deze partij verzorgt de opleiding en levert
mensen voor deze werkzaamheden. In de gemeente Schagen hebben we bladkorven geplaatst. Zo kunnen inwoners blad- en tuinafval tijdens de herfstmaanden makkelijker kwijt. We legen de bladkorven en zorgen ervoor dat de
bladeren worden gecomposteerd.
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In februari kregen we te maken met winters weer met ijs en plaatselijk een dik pak
sneeuw. Deze winterse omstandigheden maakten het voor de collega’s van Inzameling uitdagend om bakken te legen. Smalle straten waren soms te glad om met
het inzamelvoertuig in te rijden. Via de website, social media en de app werden
inwoners op de hoogte gehouden van wijzigingen in het inzamelschema. In totaal
is er in 2021 120 keer uitgerukt om te strooien of sneeuw te schuiven in verband
met gladheid. We verzorgen de gladheidsbestrijding in de gemeenten Dordrecht,
Beverwijk, Heemskerk, Velsen, Zaanstad, Zeewolde en Den Helder.

