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Geacht College 
 
Gedurende het hele jaar ontvangen wij met enige regelmaat klachten van inwoners van onze gemeente 
over storingen aan de ondergrondse containers voor restafval. 
In de laatste ledenvergadering van onze partij kwam dit punt weer aan de orde en beklaagde iemand 
zich over het feit dat betrokkene pas bij de derde container zijn restafval kwijt kon omdat de twee 
containers die betrokkene eerder bezocht, beiden niet functioneerden (storing aangaven). Volgens 
andere aanwezigen hebben veel containers met enige regelmaat last van storingen. 
Graag willen wij weten of het aantal storingen qua frequentie af- of toeneemt dan wel een structureel 
probleem is. 
 
Op grond van vorenstaande hebben wij de volgende vragen: 
1. Hoeveel ondergrondse containers voor restafval zijn er geplaatst in de gemeente Heusden? Graag 

uitgesplitst per kern. 
 

2. Wie is verantwoordelijk voor het onderhoud en het verhelpen van storingen aan de ondergrondse 
containers voor restafval?  

 
3. Op welke dagen worden eventuele storingen wel/niet verholpen? 

 
4. Kunt u ons een overzicht verstrekken van de ondergrondse containers die in 2018 en 2019 

storing(en) hebben vertoond? Graag gespecificeerd op datum, locatie en aard van de storing. 
 

5. Kunt u ons aangeven welke tijdsduur was verstreken tussen het ontstaan en verholpen zijn van de 
in de vorige vraag bedoelde storingen? 

 
6. Geldt er een maximum tijd waarbinnen de storing verholpen moet zijn? Zo neen, waarom niet? 

 
7. Kunt u ons aangeven wat de meest voorkomende oorzaken van de storingen zijn? 

 
8. Ziet u mogelijkheden om het aantal storingen verder te beperken? 
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In afwachting van uw reactie verblijven wij, 
met vriendelijk groet, 

 
F. van der Lee 
Fractievoorzitter Heusden Transparant 


