Indienen en beantwoording raadsvragen

Omschrijving
Schriftelijke vragen (art. 44 RvO)
Technische vragen
Fractie: Kernachtig Druten
CC: raad

Aankruisen wat van toepassing is
X

Datum: 21 mei 2020
Datum vragen ingekomen:

Onderwerp:
Volle ondergrondse containers & bijzet afval
Vragen:
Sinds enkele jaren maken we in de gemeente Druten gebruik van wijkgebonden
ondergrondse containers voor de inzameling van het restafval.
We zien met regelmaat dat de ondergrondse containers vol zitten en/of dat ‘bijzet afval’
naast de containers wordt gedumpt. Kernachtig Druten heeft hier al eerder1 aandacht
voor gevraagd en de situatie is onze ogen niet verbeterd.
In ieder geval bij de containerlocatie op het parkeerterrein aan de
Raadhuisstraat/Tussenweg is het op wekelijkse basis ‘raak’. Neemt u er bijvoorbeeld op
zondagochtend maar eens een kijkje. Ook zijn er andere hotspots waar we te vaak zien
dat containers vol zijn, of dat er bijzet afval naast de containers is geplaatst. Zie de foto’s
op de volgende pagina ter illustratie.
Zowel het frequent vol zijn van de containers, als het bijzet afval leiden tot grote ergernis
bij veel inwoners. Het is buitengewoon irritant wanneer je aankomt met het huishoudelijk
restafval bij een containerlocatie, en deze vervolgens vol blijkt te zijn. En er is nog
minder waardering is voor het ‘gedumpte’ bijzet afval, wat geen fraai beeld is, stinkt en
ongedierte in de hand werkt.
1. Bent u ermee bekend dat de ondergrondse containers frequent vol zitten en dat
‘bijzet afval’ met regelmaat naast de containers wordt gedumpt?
2. Monitort u dit probleem, en wat blijkt er uit uw cijfers?
3. Deelt u onze mening dat de situatie niet is verbeterd in het afgelopen jaar?
4. Wat gaat het college er aan doen om de situatie te verbeteren?
5. Heeft u onze eerdere suggestie2 verkent om te werken met een duidelijk zichtbaar
‘stoplicht’ bij de container, en wat levert die verkenning op?
6. Zijn er mogelijkheden om te handhaven op het illegaal plaatsen van bijzet afval,
en (hoe) zet u die in?

1

Schriftelijke vragen d.d. 18 mei 2020 & mondelinge vragen tijdens Raadsvergadering 25 feb 2021
Rechten van de Raad, 25 feb 2021. Zodra er een eerste zak bijzet afval is geplaatst, wekt het de suggestie dat
de container dan ook vol is. Dat hoeft natuurlijk niet zo te zijn. Een stoplicht (groen/rood) kan dit eenvoudig
verhelpen.
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Bijlage
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Antwoord:

Verzonden:

Ter informatie: Indienen en wijze van afdoening door het college
Schriftelijke vragen
Afdoening door college: schriftelijke beantwoording
binnen 30 dagen
Technische vragen
Indienen: Uiterlijk maandag vooraf een RTG.
Afdoening door college: tijdens RTG vergadering

