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Gemeente Heusden gebruikt uw persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waartoe zij zijn verstrekt.  
Indien u daarover inhoudelijk meer wilt weten kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar  
van onze gemeente (Wet Bescherming Persoonsgegevens, artikel 33 en 34) 

 

 

 

 

 

 

 

Beste meneer Van der Lee, 

  

In antwoord op uw brief van 17 augustus 2017 vindt u hieronder de beantwoording 

van uw schriftelijk gestelde vragen over ondergrondse afvalcontainers. 

 
Vraag 1 
Hoe kan het zijn dat alternatieve locaties moeten worden gezocht op grond van het 
feit dat er op de gekozen locatie ondergrondse leidingen zijn? Is de voorbereiding 
dan onvoldoende geweest? 
 
Antwoord  
Voorafgaand aan de vaststelling van de locaties voor de ondergrondse containers 

wordt steeds gedegen onderzoek gedaan naar de geschiktheid van de locaties. 

Daartoe behoort ook het doen van een zogenaamde KLIC-melding om inzicht te 

krijgen in eventuele kabels en leidingen in de ondergrond. Helaas blijkt in de praktijk 

regelmatig dat deze KLIC-meldingen niet altijd betrouwbaar zijn. Het kan dus 

voorkomen dat de kabels en leidingen in de ondergrond niet altijd exact op de locatie 

liggen zoals aangegeven op de KLIC-melding. 

 
Vraag 2 
Waarom worden er in de omgeving van locaties waar verhoudingsgewijs meer 
senioren wonen, niet gezocht naar extra locaties zodat met name deze groep 
inwoners een beperkte afstand hoeven te lopen? 
 
Antwoord  

Bij het zoeken naar locaties voor ondergrondse containers wordt onder andere 

gekeken naar het aantal huisaansluitingen binnen een cirkel van de locatie. Hierbij 

moet er een goede spreiding zijn van de containers en wordt een loopafstand 

gehanteerd van, in de meeste gevallen, maximaal 300 meter. Daarbij wordt zoveel 

mogelijk rekening gehouden met de eventuele aanwezigheid van seniorenwoningen. 

 

 

F.A. van der Lee 
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Dit is echter niet altijd mogelijk, senioren wonen vaak verspreid over de diverse 

kernen.  

 

Vraag 3 
Bent u met ons van mening dat loopafstanden van meer dan 300 meter, laat staan 

400 meter of meer strijdig zijn met geformuleerde uitgangspunten op basis waarvan 

besluitvorming in de raad heeft plaatsgevonden? 

 

Antwoord 

Uitgangspunt in het afvalbeleidsplan is een loopafstand van 200 tot 300 meter, in 

ieder geval voor de bewoners van de kernen. Bij vaststelling van de locaties wordt 

steeds bekeken in hoeverre deze loopafstand wordt gehaald. In Drunen valt ruim 

90% van de woningen (binnen de bebouwde kom) binnen een afstand van 

hemelsbreed 200 meter van een ondergrondse container en dit percentage is ruim 

97% voor een afstand van hemelsbreed 250 meter. Daarmee valt een hele grote 

meerderheid van de woningen binnen de maximale loopafstand van 300 meter.  

 

Vraag 4 

In welke mate speelt bij de keuze voor extra locaties het beschikbare budget een 

rol? 

 

Antwoord 

Het beschikbare budget is niet leidend bij de vaststelling van extra locaties maar de 

gebiedsdekking. Extra locaties worden vastgesteld wanneer blijkt dat met de 

uitgebrachte voorkeursstemmen geen goede dekking resulteert. Met de extra 

locaties wordt deze dekking wel bereikt. In Drunen zijn vier extra locaties 

vastgesteld. De verwachting is dat na afronding van fase 5 er in totaal tussen vijf en 

tien meer containers zijn/worden geplaatst dan vooraf ingeschat in het beleidsplan 

en waarvoor budget beschikbaar is gesteld. 

 

Vraag 5 

Volgens de bewoners aan de Tibetlaan is er aan die laan ook een alternatieve 
locaties. Bent u bereid deze locatie in ogenschouw te nemen, zelfs als dat leidt tot 
het plaatsen van een extra container? 
 
Antwoord 

Gezien de dekking die resulteert met de alternatieve locatie Egyptering/Marokkolaan 

is er geen noodzaak een extra container te plaatsen aan de Tibetlaan. De woningen 

aan de Tibetlaan vallen grotendeels binnen de cirkel van 200 meter hemelsbreed en 

daarmee binnen een loopafstand van 300 meter van de ondergrondse container aan 

de Nijlring. 

 

Overigens is ons bekend dat er niet alleen voorstanders zijn van een ondergrondse 

container aan de Tibetlaan, maar ook tegenstanders. 
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Vraag 6 

Bent u het met ons eens dat adviezen op opmerkingen zoals hiervoor aangegeven 

moeilijk te rijmen zijn met de dienstverlenende rol van de gemeente? 

 

Antwoord 

Nee. In de antwoorden die worden gegeven aan bewoners wordt meegedacht aan 

de hand van de feitelijke situatie. Steeds wordt getracht uit te leggen dat bij een 

goede afvalscheiding er nauwelijks restafval overblijft en dat men daardoor niet zo 

vaak naar een ondergrondse container hoeft te gaan. Ook wordt gevraagd aan de 

bewoners om de nieuwe situatie een kans te geven en eerst te ervaren hoe een en 

ander in de praktijk werkt.  

 

Met vriendelijke groet, 

het college van Heusden, 

de secretaris, de burgemeester, 

  

mr. H.J.M. Timmermans drs. J. Hamming 

 

 
 

 

 

 
 


