
Artikel 40 vragen over verwijderen restafvalcontainer in Hovystraat 

Schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders Ridderkerk (RvO, artikel 40) 

Datum  

3 mei 2021 

Onderwerp 

Verwijderen (ondergrondse) restafvalcontainer in Hovystraat 

Vragensteller 

Jeroen Rijsdijk, PvdA Ridderkerk 

Vragen 

In de Hovystraat stonden tot voor kort twee ondergrondse containers voor restafval. Onlangs is 

één van de restafvalcontainers verwijderd en vervangen door een papiercontainer. Er staan nu 

twee papiercontainers in de straat. Bewoners geven aan dat één restafvalcontainer (van deze 

omvang) te weinig is voor het aantal huishoudens dat hiervan gebruik moet maken. Het komt 

regelmatig voor dat de restafvalcontainer al weer vol zit op dezelfde dag dat deze is geleegd. 

Vervolgens duurt het dagen voordat de container opnieuw wordt geleegd. Het gevolg is dat 

mensen hun afvalzak weer mee terug naar huis moeten nemen, het afval indien mogelijk op hun 

werk weggooien of hun afvalzak naast de container plaatsen met het risico op een boete.  

Naar aanleiding van het bovenstaande heeft de PvdA Ridderkerk de volgende vragen: 

1. Wat is de reden dat de restafvalcontainer is verwijderd en vervangen door een 

papiercontainer?  

2. Wanneer en door wie is deze beslissing genomen? 

3. Is met bewoners besproken dat de restafvalcontainer zou worden vervangen door een 

papiercontainer? Zo ja, hoe kan het dan zou zijn dat bewoners van de Hovystraat die recht 

tegenover de containers wonen van niets wisten en ook niet zijn geïnformeerd? Zo nee, 

waarom niet en hoe gaat u dit in het vervolg beter doen?  

4. Is de overgebleven restafvalcontainer voorzien van sensoren die aangeven wanneer de 

restafvalcontainer (bijna) vol zit? Zo ja, hoe kan het dan zo zijn dat het soms dagen duurt 

voordat een volle container wordt geleegd? Zo nee, waarom niet en is het de bedoeling dat 

er alsnog een container wordt geplaatst die deze sensoren wel heeft?  

5. Bent u bereid om de restafvalcontainer weer terug te laten plaatsen (eventueel met behoud 

van de extra papiercontainer) of de overgebleven container te vervangen door een groter 

exemplaar met meer liters? Graag uw antwoord toelichten.  



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

schriftelijke beantwoording van deze vraag. Wilt u daarbij zo vriendelijk zijn om alle vragen 

afzonderlijk te beantwoorden en niet te volstaan met een algemeen antwoord? 
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