
 

Aan burgemeester en wethouders 
door tussenkomst van de voorzitter van de raad 
Ridderkerk, 29 december 2020 

Onderwerp: schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders  
(RvO, artikel 40) Container Anna Bijnsstraat en naast plaatsingen  

Geacht college, 
 
Al geruime tijd zijn er middels diverse kanalen meldingen gemaakt met betrekking tot een container 
welke twee parkeerplaatsen op de Anna Bijnsstraat in beslag neemt. Kennelijk heeft deze container de 
aantrekkingskracht dat er afval bij geplaatst wordt. Volgens meerdere inwoners staat deze container 
er al zeker twee jaar. In de afgelopen weken heeft Leefbaar Ridderkerk geconstateerd dat er naast 
onder andere matrassen, oud ijzer, glas, zelfs een badkuip naast geplaatst was. 

Op meerdere meldingen van inwoners wordt niet of nauwelijks geantwoord. Diverse inwoners hebben 
de een keer een reactie gehad dat de gemeente het uit gaat zoeken en vervolgens is er radiostilte.  

Inmiddels is er op social media geantwoord door het gemeentelijk account van Twitter dat e.e.a. thans 
bij de juridische afdeling ligt, de eigenaar van de container gevraagd is om deze zo spoedig mogelijk op 
te halen en dat de BOA’s  de meldingen met betrekking tot naast plaatsingen mee gaan nemen in hun 
surveillance. 

Aan de hand van bovenstaande heeft Leefbaar Ridderkerk de volgende vragen; 

1. Was er een vergunning afgegeven voor het plaatsen van een container op twee 
parkeerplaatsen in de Anna Bijnsstraat? Zoja, voor welke periode is deze vergunning 
afgegeven?  

2. In het antwoord staat dat een en ander thans bij de juridische afdeling ligt en dat de eigenaar 
van de container verzocht is om deze zo snel mogelijk te verwijderen, op welke termijn zou dit 
moeten zijn gebeurd? Welke consequenties zijn er als men zich niet aan deze termijn houdt? 

3. Hoe kan het dat niet op elke melding wordt gereageerd, een zaaknummer niet wordt 
aangemaakt? Hoeveel meldingen moeten er geregistreerd staan alvorens men tot actie 
overgaat?  

4. Wanneer er als reactie op een melding wordt gereageerd “dat het uitgezocht gaat worden”, 
waarom volgt er vervolgens geen terugkoppeling?  

5. Zou er volgens het college verschil moeten zijn tussen het beantwoorden van meldingen van 
raadsleden en van inwoners?  

Gelet op het bepaalde in artikel 40 van het Reglement van Orde voor de raad verzoek ik u om 

schriftelijke beantwoording van deze vraag. 

 

Hoogachtend, 

Karin Kayadoe, Leefbaar Ridderkerk 


