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Waar laten de bewoners van de Colijn hun afval?
84 bewoners staan op het punt om te verhuizen.
Een aantal vertegenwoordigers uit het wooncomplex De Colijn hebben zich
gemeld bij Rijswijks-Belang.
In het kader van artikel 44 van het reglement van orde heeft Rijswijks-Belang de
volgende vragen:
1: Hoe kan het dat er na diverse schriftelijke meldingen vanaf april 2021 tot op
heden november 2021, nog steeds geen oplossing is gevonden voor het
afvalprobleem bij wooncomplex De Colijn?
Een van de grootste knelpunten is het storten van restafval in de ondergrondse
wijkcontainers.
Alhoewel deze containers overal rond het gebouw aanwezig zijn, krijgen de
bewoners geen toegang met een pas of een sleutel.
2:Waarom krijgen de bewoners geen toegang tot deze containers?
Het beperkt toegankelijk maken van de wijkcontainers veroorzaakt in de omgeving veel
zwerfafval. Vuilniszakken blijven soms dagen naast de containers staan en dit trekt veel
ongedierte aan.

3:De gemeente stelt dat de bewoners een eigen inpandige ruimte hebben om
afval gescheiden aan te bieden. Juist door de stank en de rattenplaag in de wijk
willen de bewoners binnen het gebouw geen afvalinzameling doen plaatsvinden.
Begrijpt u waarom deze bewoners het niet op deze manier willen doen?
4: Waarom zijn De Prins en De Robijn wel in aanmerking gekomen voor OC’s en
De Colijn niet?

5: Kunnen bewoners van De Colijn een Avalex pas krijgen zodat zij gebruik
kunnen blijven maken van de ondergrondse afvalcontainers?Zo nee, waarom
niet?
6: Wat vindt het College van het feit dat bewoners het gevoel hebben dat zij
getreiterd worden in deze kwestie?
Dit gevoel zeker al weken speelt?
6A: Wat gaat het College doen om dit gevoel bij deze bewoners weg te nemen?
7: De in- en uitrit van de parkeergarage is slecht toegankelijk.
Is het College bereid om er zorg voor te dragen dat het binnenterrein voorzien
gaat worden van leefregels, verkeersregels, parkeerregels en regels die nog meer
van toepassing zijn op een binnenterrein? Zo nee, waarom niet? ( bv NP borden of
verwerkt in de bestrating voor de in en uitrit)
8: Is het College het met de fractie van Rijswijks Belang eens dat een
binnenterrein met rondslingerd afval, onkruid, geen goede verlichting en het
ontbreken van regels in welke zin dan ook, een onveilig gevoel geeft? Zo nee,
waarom niet? (Het binnenterrein is voor een groot deel geen particulier terrein)
9: Bewoners zien vaak ratten over straat lopen, zelfs op klaarlichte dag. Het
verbaast de bewoners dat er geen rattenbestrijding plaatsvindt rond om hun
appartementen.
Wanneer is het College voornemens om rattenbestrijding te gaan laten
plaatsvinden rondom De Colijn?
10: De rattenplaag wordt mogelijk mede veroorzaakt door rolcontainers gevuld
met voedselresten die afkomstig zijn van ondernemingen aan De Colijnlaan die
hun afval op het binnenterrein van het wooncomplex De Colijn hebben staan.
Behalve de onhygiënische toestanden voor met name de bewoners die hier vlak
boven wonen, vrezen de bewoners ook voor mogelijk brandgevaar van deze
containers.
Is het College bereid om met de ondernemers om de tafel te gaan zitten om voor
hun afval ook tot een oplossing te komen? Zodat het afval niet een lange tijd in
rolcontainers op het binnenterrein van De Colijn hoeft te staan?Door bv
Ondergrondse containers te gaan plaatsen?Dit mogelijk ook zal bijdragen aan
minder ratten?

11: Afvoerputten op het terrein zouden vol met vet zitten, zou u willen
onderzoeken hoe dit is gekomen., En de putten willen schoonmaken/ leegzuigen?
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