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Artikel 36 vragen m.b.t. ondergrondse afvalcontainers
Er staat een verandering in de afvalverwerking voor de deur, met name de keuze voor ondergrondse
containers ipv zwarte afvalbakken. Om de vier weken legen, elke twee weken opruimbeurt rondom
containers. Dat roept vragen op omdat, als er een grotere afvalstroom richting dergelijke afvalparkjes
op gang komt, dit ook tot een verhoging van aangetroffen dumpafval naast de containers zou kunnen
leiden. Zeker als er betaald moet worden voor enig voorwerp, à € 1,60, in het stortvak van de
ondergrondse restcontainer. Of dat de betaling niet gaat (niet lukt / geen betaalmiddel meegenomen
/ te duur bevonden) en dan het afval ernaast wordt gedumpt.
Gezien het feit dat deze afvalparkjes zich meestal in een woonkern bevinden, zal dit
hoogstwaarschijnlijk direct vervuiling opleveren (meer dan nu al het geval is). Dat zal dan ook direct
meer meldingen gaan opleveren gezien bewoners geen zin hebben in dumping van afval en
verrommeling van de buurt en de aantrekking van ongedierte (vliegen, ratten e.d.).
Gezien RD4 hierover zegt dat ze 2x per week langs zullen komen, in combinatie met wat ik nu al
constateer, bestaan er grote twijfels of dit een oplossing is waar de meeste burgers achter staan.
Vandaar dat wij de volgende vragen voor u hebben:
-1Heeft de gemeente voldoende aan de burger inzichtelijk gemaakt wat de gevolgen zijn
(financieel en procedureel) van het te wijzigen afvalstoffenbeleid? Is de burger naar zijn mening
gevraagd?
-2Kan de gemeente cijfers en hieraan gelieerde kosten voor het schoonhouden van de
afvalperrons (glasbakken) in de woonkernen aanleveren?
-3Wat is de verwachting van de gemeente t.a.v. de hoeveelheid dumpafval bij de dan
uitgebreide afvalperrons (glasbakken plus restafvalcontainer)?
-4Hoe kan de gemeente garanderen dat burgers geen of in elk geval niet meer overlast gaan
ondervinden van activiteiten (en te verwachten afvaldumpingen) bij afvalperrons?
-5Hoe gaat de gemeente om met geconstateerde of te onderzoeken dumpingen van afval?
Worden er bijvoorbeeld camera’s geplaatst?
-6Zal de gemeente een brede communicatiecampagne starten om de burger (nogmaals) aan te
geven hoe, waar en tegen welk tarief hij zijn afval kwijt kan?
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