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Beste dames/heren,

Kort geleden zijn de glasbakken op de parkeerplaats bij de Jumbo en Lidl te Maarheeze verplaatst.
Hierover is een ingezonden stuk in de HAC van 24 mei j.l. geplaatst.
Cranendonck Actief! heeft daarover de volgende vragen gesteld:
1. Op wiens verzoek zijn de glasbakken verplaatst?
2. Wat is de uiteindelijke afweging geweest om de glasbakken te verplaatsen
3. Is er overleg gevoerd met omwonenden? Is de buurt vooraf geïnformeerd? Zo ja, graag de
communicatie als bijlage toevoegen aan het antwoord. Zo nee, waarom niet?

4. Welke afspraken zijn er m.b.t. het onderhoud/schoonmaak van de directe omgeving van de
glasbakken?
5. Herkent het college de klachten die zijn geuit in het ingezonden stuk in de HAC van 24 mei j.l.?
Hierbij informeer ik u met de antwoorden op deze vragen:
1. Het verzoek is destijds door de bewonersvereniging van de appartementen boven de winkels
gedaan.

2. De afweging om de glasbakken te verplaatsen is omdat de glasbakken op een locatie stonden die
het uitzicht belemmerde van winkelende burgers en verkeer c.q. laden en lossen van de Jumbo.
3. Er is intensief overleg geweest met de bewonersvereniging van de appartementen en de Jumbo.
Omdat het een geringe verplaatsing betrof van nog geen 20m en het niet mogelijk was
parkeerplaatsen op te offeren is gekozen voor deze locatie.
4. Naast de verantwoordelijkheid die inwoners zelf hebben voor het schoonhouden van de locatie,
worden de glasbakken iedere week geledigd, bijgezet afval en prullenbak worden ook iedere
week geruimd. Twee keer per jaar wordt rondom de glasbakken met hoge druk gereinigd.
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5. Het college herkent de klachten geuit in de HAC. Glasbakken in de huidige vorm geeft overlast
en zal in de nieuwe inzameling van afval 2020-2025 extra de aandacht krijgen.
Met vriendelijke groet,

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN CRANENDONCK,
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