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Aan burgemeester en wethouders 
door tussenkomst van de voorzitter van de raad 
 
 
Ridderkerk, 5 januari 2021 
 
 
Onderwerp: schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders  
(RvO, artikel 40) naar aanleiding van naast plaatsingen ondergrondse containers   
 
 
Geacht college, 
 
Naar aanleiding van het constateren van heel veel naast plaatsingen bij meerdere ondergrondse 
containers, welke het straatbeeld enorm vervuilen en ongedierte zoals ratten aantrekt, heeft Leefbaar 
Ridderkerk de onderstaande vragen; 
 

1. In de Henegouwsestraat stonden tot voorkort twee vuilcontainer die altijd vol raakten. Sinds 
een maand is een van deze ondergrondse containers qua bestemming gewijzigd van restafval 
naar karton. Leefbaar Ridderkerk heeft geconstateerd dat deze gewijzigde situatie veel naast 
plaatsingen van zakken met afval oplevert. Wat is de reden dat er i.p.v. een afvalcontainer er 
een papiercontainer voor in de plaats is gekomen? In hoeverre wordt het 
capaciteitsproblemen gemonitord? 

2. Zijn de omwonenden geïnformeerd, behoudens een plakkaat op de betreffende container, 
van deze wijziging? 

3. Omwonenden van voornoemde straat wijken nu uit naar de Reijerweg in een poging om het 
restafval in de ondergrondse container aldaar af te voeren. Dit heeft als gevolg dat ook deze 
container overvol is en men de zakken vuilnis ernaast plaatst. Is dit in beeld, wordt dit 
gemonitord? 

4. Op welk moment geeft een vulgraadsensor aan dat een ondergrondse container geledigd 
dient te worden en binnen welk tijdsbestek wordt dan ook gerealiseerd?  

5. Op welke wijze zijn de afvalcoaches ingezet en welke acties hebben zij ondernomen? 
6. In hoeverre zijn de BOA’s ingezet en welke acties hebben zij ondernomen? 
7. Binnen welke termijn worden naast plaatsingen verwijderd?  
8. Bij de ondergrondse containers in de Prinses Margrietstraat, Jonkheer van Karnebeekweg, 

Prinses Beatrixstraat en de Retiefstraat zijn ook veel naast plaatsingen geconstateerd, welke 
acties gaan er ondernomen worden om dit te voorkomen? 

9. Inwoners geven aan een en ander niet meer te willen melden daar zij geen terugkoppeling 
krijgen en zich niet serieus genomen voelen. Herkent het college deze signalen en welke acties 
gaan er ondernomen worden dat inwoners zich wel serieus genomen voelen?  

 

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

schriftelijke beantwoording van deze vragen. 

 

Hoogachtend, 

 

 

Karin Kayadoe, Leefbaar Ridderkerk 


