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Onderwerp: verwijdering ondergrondse afvalcontainers Bergen- en Wijnenbuurt 

Goedenavond, 

Ik ben René Postma, en ik woon op de Chiantigaard in de Wijnenbuurt. Ik ben zeer 

verontwaardigd en boos over het feit dat de ondergrondse afvalcontainers zijn verwijderd 

en over de onfatsoenlijke wijze waarop de gemeente acteert en communiceert. Uit 

persoonlijke gesprekken, mailtjes, telefoontjes en reacties in diverse media, blijkt dat veel 

buurtbewoners er ook zo over denken. 

Er is hierover veel te zeggen. Ik beperk me daarom tot mijn belangrijkste punten. 

Ten eerste: eerst de groene en nu moeten we ook de bruine container zien te stallen in onze 

kleine tuin. Stelt u zich tuintjes voor van 5 bij 8 meter. Onze tuin grenst daarbij aan 5 andere 

tuinen. Als wij in de tuin zitten kunnen er dus in een straal van 5 a 10 meter wel 12 

afvalcontainers staan die overlast kunnen geven in de vorm van stank en fruitvliegjes. 

Daarnaast besteed ik de schaarse ruimte liever niet aan afvalcontainers en een haag om ze 

uit zicht te houden. 

Ten tweede: ik was zeer tevreden met de ondergrondse afvalinzameling, ik beschouwde het 

als een pluspunt van de wijk. Nu is – zoals de gemeente zelf in de media laat weten – het 

serviceniveau gedaald. En daarmee dus ook de waarde van onze huizen. Maar, volgens een 

andere reactie van de gemeente “de kosten van afvalinzameling zijn nu wel gelijk aan die in 

andere wijken”. Begrijp ik goed dat we nu ook moeten oppassen dat we niet teveel groen in 

de wijk hebben, of teveel speeltoestellen, of recreatiemogelijkheden dichtbij? 

Ten derde: argumenten die de gemeente opvoert zijn op zijn minst dubieus: 

De containers zouden zijn afgeschreven – economisch misschien maar technisch zeker niet; 

Bewoners zouden geklaagd hebben dat de capaciteit te klein was – ik heb het zelf nooit 

kunnen constateren en zijn deze klachten nog wel actueel en structureel?; 

De afvalscheiding zou onvoldoende zijn – was dat in onze wijk slechter dan in andere wijken? 

Of slechter dan in gemeenten waar wel alles ondergronds is? Is het dan niet fatsoenlijker om 

eerst te informeren en te motiveren in plaats van als straf – want zo voelt dat – de 

containers te verwijderen? 

Ten vierde: ik snap dat onze ondergrondse verzamelcontainers aangepast hadden moeten 

worden wanneer het restafval per huishouden geregistreerd zou moeten worden. Overigens 

is dit niet voor alle keuzeopties noodzakelijk. Maar ik voel me gediscrimineerd omdat voor 

hoogbouw, in delen van Waterrijk en voor het Defensie-eiland het wel mogelijk is. Of kunnen 

zij over 15 jaar ook een brief verwachten dat hun voorziening afgeschreven is? 

En ten laatste: waarom werden we slechts 4 werkdagen voor de onherroepelijke destructie 

geïnformeerd? Met dubieuze argumenten? Zonder enige blijk van empathie? Is de gemeente 



zo naïef dat zij ervan uitgaat dat de burger dit slikt als zoete koek? Het lijkt op communicatie 

zoals eerder bij de GFT-containers, of bij andere recente kwesties. Dus naïef? Nee, het lijkt 

meer op incompetent. En wetende dat dit weken van tevoren gepland moet zijn, komt het 

op mij over als arrogant en achterbaks. 

Wil Woerden het afvalscheidingspercentage van 75% halen dan is Woerden afhankelijk van 

de burger omdat daar het scheiden moet plaatsvinden. Denkt de gemeente met acties als 

deze de burger voldoende te kunnen motiveren? Persoonlijk zal ik wel fanatiek blijven 

scheiden. Voor het milieu – niet voor de gemeente. Ondanks – maar niet dankzij – de 

gemeente. Ik zou daarbij wel graag mijn ondergrondse afvalverzamelcontainers terugkrijgen. 

Met vriendelijke groet, 

René Postma 


