Memo

Datum:
6 september 2018
Onderwerp:

Ter attentie van:

Afzender:

Brievenbussen De Briellaerd/De Burgt
Gemeenteraad Barneveld
College van B&W

Aanleiding
Tijdens de rondvraag van de commissie Samenleving van 20 juni jl. heeft de fractie
van Lokaal Belang een vraag gesteld over de door PostNL verwijderde brievenbus
langs de Plantagelaan ter hoogte van bedrijventerrein De Briellaerd. Concreet had
de vraag betrekking op verkeer dat vanaf bedrijventerrein De Briellaerd de
aangrenzende woonwijk in rijdt om poststukken te deponeren. Volgens de fractie
van Lokaal Belang leidt het keren van auto's vaak tot onwenselijke situaties waarbij
de verkeersveiligheid in het geding is. Volgens de fractie van Lokaal Belang zou het
beter zijn geweest als de brievenbus tussen het bedrijventerrein en de wijk was
blijven staan. Kan de gemeente hier wat mee?
Antwoord
Tijdens de commissievergadering heeft wethouder Van de Burgwal reeds
aangeven dat de gemeente niet gaat over de plaatsing van brievenbussen. Wel
heeft hij toegezegd dat hij navraag zal doen onder wiens verantwoordelijkheid dit
wel valt en zal hij de suggestie van de fractie van Lokaal Belang inzake het
terugplaatsen van de brievenbus doorgeven.
Naar aanleiding van deze vraag is er contact opgenomen met PostNL en kwam
daarop de volgende reactie:
We hebben de situatie zorgvuldig bekeken en besloten om de brievenbus aan de
Watertuin 2 niet te behouden. Hieronder willen wij u graag uitleggen waar dit besluit
op is gebaseerd.
Met ingang van de nieuwe Postwet is de maximale afstand van bewoner tot een
brievenbus verhoogd van 500 meter naar 1000 meter hemelsbreed. Voor een
woongebied met minder dan 5000 inwoners is de maximale afstand tot een
brievenbus 2500 meter hemelsbreed. Bij het project reductie brievenbussen wordt
er niet gekeken naar de postcode of dorp, maar naar de afstand tot een brievenbus
per gebied.
Brievenbussen die nauwelijks worden gebruikt, verwijderen we of verplaatsen we
naar drukbezochte en goed bereikbare locaties. Daarnaast hanteert PostNL een
adviesprocedure, waarbij in nauw overleg met lokale belangenorganisaties voor

kwetsbare groepen, de locaties zijn vastgesteld. Gezamenlijk is gekeken of
brievenbussen voor iedereen bereikbaar blijven. Ook voor mensen die wat minder
goed ter been zijn. Bestaande brievenbussen bij ziekenhuizen en zorginstellingen
blijven om die reden dan ook staan.
De brievenbus ter hoogte van de Kleinmansbeek 2 heeft de voorkeur gekregen om
behouden te worden. Er wordt voldaan aan de afstandseis zoals voorschreven in
de Postwet, hierdoor zal de brievenbus aan de Watertuin niet worden behouden.
De brievenbus aan de Kleinmansbeek 2 is voor u de dichtstbijzijnde brievenbus op
610 meter loopafstand vanaf het bedrijven terrein de Briellaerd.
Deze brievenbus staat duidelijk in het zicht, maar toch niet op de weg of het trottoir.
Naast de brievenbus is er voldoende parkeergelegenheid om post te kunnen
deponeren. Er zijn voldoende oversteekplaatsen om veilig de brievenbus te
bereiken.
Wij hebben de gemeente Barneveld vanaf 2 december 2017 meerdere malen
geprobeerd te benaderen, met het verzoek om belangen organisaties aan te
dragen. Wij hebben vanuit de gemeente Barneveld helaas geen reactie mogen
ontvangen, ook niet na een tweede verzoek. Wij hebben het locatiebeleid wel
samen met landelijke belangenorganisaties voor kwetsbare groepen vastgesteld:
ANBO, KBO-PCOB, Ieder(in),LvKK, VNG en RIVM. Op vrijdag 9 maart 2018 is het
advies proces afgerond, u kunt hier dus niet meer aan deelnemen. Wij hebben toen
alle adviezen bekeken en waar mogelijk ons beleid aangepast. In middels is de
provincie Gelderland afgesloten en de brievenbussen zijn al verwijderd.
Uit onderzoek van het gemeentelijke postregistratiesysteem is gebleken dat het
verzoek abusievelijk intern verkeerd verspreid is waardoor er geen inhoudelijke
reactie is gegeven. Binnen het managementoverleg zullen afspraken worden
gemaakt hoe dit in de toekomst voorkomen kan worden. Overigens heeft navraag
binnen de gemeentelijke organisatie uitgewezen dat er geen signalen bekend zijn
dat er meer verkeer de wijk inrijdt als gevolg van de locatie van de brievenbus. Ook
vanuit het wijkplatform zijn daarover geen signalen ontvangen. De dichtbij zijnde
alternatieve mogelijkheid om post weg te brengen is bij de Intratuin (daar kunnen
ook pakketjes worden verzonden).
.

