




From: Plukaard, Wendy <plukaard.w>
Sent: vrijdag 2 december 2016 12:17:22
To: !Raadsleden; !Burgemeester en wethouders
Cc: Stadhuis; !Concernzaken 

Subject: schriftelijke vragen ex artikel 40 RvO van Progressief Woerden inzake
Attachments: 161202 artikel 40 vragen van progressief woerden inzake plaatsing ondergrondse container selma lagerlofweg.pdf 

Aan: het College van B&W 
Cc: Raad 
 
Bijgaand treft u aan een serie schriftelijke vragen ex artikel 40 van het RvO van de fractie van Progressief Woerden inzake plaatsing ondergrondse container op 
Selma Lagerlofweg. Conform het RvO dient het college de vragen binnen een termijn van 30 dagen te beantwoorden, te weten vóór 2 januari 2017. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Wendy Plukaard
 
Wendy Plukaard | Algemeen secretaris vd Griffie | Gemeente Woerden  
Postbus 45, 3440 AA Woerden | Blekerijlaan 14, 3447 GR Woerden 

T 0348 – 428 805 | https://gemeenteraad.woerden.nl 

 
 
 



 
 

 

 

Artikel 40 vragen over Plaatsing Ondergrondse container op Selma Lagerlofweg 

 

 

De VVE van het seniorencomplex op de hoek Selma Lagerlofweg en Eilandenkade heeft de fractie van 

Progressief Woerden benaderd met vragen over de plaatsing van ondergrondse containers. De nieuwe 

ondergrondse container is geplaatst dicht tegen de kruising aan, op een kleine honderd meter van de 

voordeur van het complex. Voor sommige e o ers a  het o plex eteke t dit ee  afsta d zo  300 
meter lopen om een afvalzak weg te kunnen brengen. Waarvan de laatste honderd meter over openbare 

ruimte waar in de winter niet gestrooid wordt. Dat is voor de doelgroep die hier woont niet ideaal. 

 

De VVE van dit complex heeft herhaaldelijk contact gezocht met de gemeente. En een tweetal voor de 

bewoners geschiktere locaties aangegeven voor deze container. Technische lijkt niets in de weg te staan 

om de container op de door de bewoners gewenste locatie te plaatsen. Deze locatie is dicht bij de plek 

waar bewoners de andere afvalstromen kwijt kunnen. En voorkomt dat bewoners in de winter ver buiten 

hun complex moeten met de afvalzakken. De bewoners geven aan dat de gemeente hen weinig 

constructief te oord heeft gestaa , i  de oorde  a  de e o ers eerder arroga t .  
 

De fractie van Progressief Woerden heeft hierom de volgende artikel 40 vragen: 

 

1. Waarom is de locatie aan de achterzijde van het complex (bij de T-kruising in de Dickensweg) voor 

de gemeente niet bespreekbaar? 

2. Is het college met de fractie van Progressief Woerden van mening dat het betrekken van direct 

etrokke  i o ers ij lo atie epali g ij uitstek past ij de geda hte a  Woerde , ja te zij ? 

3. Waarom zijn de bewoners (verenigd in de VVE) niet betrokken in de bepaling van de locatie van de 

ondergrondse containers? Terwijl het juist bij een doelgroep die beperkt mobiel is zo voor de hand 

ligt om hen wel te betrekken? 

4. Hoe beoordeeld het college de interactie tussen ambtelijke organisatie en bewoners in deze casus?  

5. Is het ollege a  e i g dat Woerde  Ja te zij  ook, of eige lijk ooral, gaat o er gro dhoudi g 
en bejegening van inwoners door de gemeente? En dat daar kennelijk nog wel wat te leren valt 

voor onze organisatie? 

 

 

Namens de fractie van Progressief Woerden, 

Jelmer Vierstra 
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