
Artikel 40 vragen over Ondergrondse containers Coosje Ayalstraat 

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

Datum  

14 juni 2021  

Onderwerp 

Ondergrondse containers Coosje Ayalstraat  

Vragensteller 

 Karin Kayadoe, Leefbaar Ridderkerk 

 Jeroen Rijsdijk, PvdA Ridderkerk 

Vragen 

Op de hoek van de Coosje Ayalstraat en Jan Steenstraat staan twee ondergrondse 

afvalcontainers met daarop het plakkaat dat ze bestemd zijn voor bedrijfsafval. Leefbaar 

Ridderkerk en de PvdA Ridderkerk vragen regelmatig aandacht voor de vele bijplaatsingen bij 

afvalcontainers en hebben dat ook al gedaan voor deze containers.  Recent zijn de omwonenden 

echter wederom geconfronteerd met een puinhoop aan naast geplaatst afval vergezeld van 

etensresten, wat ongedierte aantrekt. Wij hebben van de bijplaatsing een aantal foto’s bijgevoegd.  

Naar aanleiding van het bovenstaande hebben wij de volgende vragen: 

1. Wie is eigenaar van de twee ondergrondse containers op de hoek van de Coosje Ayalstraat en 

de Jan Steenstraat? Deze zijn niet van de gemeente of de NV BAR Afvalbeheer.  

2. Wie is er verantwoordelijk voor dat de containers (tijdig) worden geledigd? Hoe vaak worden 

de containers in de regel geledigd? Is dat de eigenaar of iemand anders? 

3. Zijn deze containers voorzien van sensoren die aangeven wanneer de containers (bijna) vol 

zitten? Zo ja, hoe snel worden de containers geledigd als deze bijna vol zitten? Zo nee, hoe 

wordt dan gemonitord dat de containers tijdig worden geledigd?  

4. De bijplaatsing is deze keer snel opgeruimd. Is er ook onderzoek gedaan om te kijken wie dit 

afval daar heeft achtergelaten? Zo ja, wordt men gewaarschuwd of is er een boete 

uitgeschreven? Zo nee, waarom niet? Foto’s die op social media zijn verschenen, laten zien 

dat adreslabels op het restafval waarneembaar zijn. Op welke wijze gaat u ervoor te zorgen 

dat bijplaatsingen bij deze containers (en bij andere containers in Ridderkerk) niet meer voor 

komen? En sneller worden opgeruimd? Bijplaatsingen trekken ongedierte aan en zeker bij 

warm weer gaat het al snel stinken.  

Gelet op het bepaalde in artikel 40 van het Reglement van Orde voor de raad verzoeken wij u om 

schriftelijke beantwoording van deze vragen. 
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