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Geacht College 
 
De afgelopen dagen zijn wij bedolven onder klachten van mensen met betrekking tot de plaatsing van 
ondergrondse afvalcontainers aan de Egyptering/Marokkolaan in plaats van aan de Aziëlaan. 
Met name een groot aantal ouderen die aan de Tibetlaan wonen klagen, naar onze mening terecht, dat 
zij nu meer dan 400 meter moeten lopen om hun afval kwijt te kunnen.  
Daarnaast klagen meerdere personen over hun contact met de gemeente waarin zij hun klachten 
kenbaar maken. In sommige van die gesprekken is gesteld dat wanneer betrokkene zijn boodschappen 
gaat doen bij de AH in de Torenstraat, zij daar dan ook hun afval kwijt kunnen. De mensen hebben 
niet het gevoel dat zij serieus worden genomen. 
Eerder hebben wij ook aan vele klachten ontvangen van ouderen die in andere delen van de gemeente 
wonen over de loopafstanden en de communicatie. 
In de aanloop naar het raadsbesluit is diverse malen over dit onderwerp gesproken. Daarbij is door de 
wethouder aangegeven dat het de bedoeling is dat bij het bepalen van de locaties een hemelsbrede 
afstand zou worden gehanteerd van 300 meter en loopafstand van 300 meter maximaal. Dat zou slechts 
in enkele gevallen niet kunnen worden gerealiseerd. 
Ook hebben wij begrepen dat in de Lindelaan in Drunen een geplande container niet kon worden 
geplaatst omdat er ondergrondse leidingen bleken te zijn. 
Wanneer een inwoner van onze gemeente graafwerkzaamheden wil gaan verrichten op zijn perceel 
grond of op de grens daarvan, dan is hij verplicht een zogenaamde KLIK-melding te doen. Vervolgens 
krijgt betrokkene dan een kaart of kaarten waarop betrokkene precies kan zien waar en welke 
ondergrondse leidingen er lopen op zijn perceel of in de directe omgeving.  
Naar aanleiding van vorenstaande hebben wij de volgende vragen. 
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? 
 

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? 
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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? 
 

4. In welke mate speelt bij de keuze voor extra locaties het beschikbare budget een rol? 
 

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? 

 
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? 
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