
                                                          

Motie terugplaatsen ondergrondse containers in de Berg- en Wijnenbuurt 
 
De gemeenteraad van Woerden in vergadering bijeen op 24 september 2015, gehoord de 
beraadslaging over de definitieve keuze inzake het afvalsysteem, 
 
Constaterende dat: 

1. De ondergrondse containers in de Berg- en Wijnenbuurt in de maand mei van dit jaar, 
zonder voorafgaand overleg met de bewoners, zijn vervangen door kliko's; 

2. Door de bewoners bij aankoop van de woningen een geldbedrag is betaald voor het 
aanbrengen van de ondergrondse containers; 

3. De bewoners over het gebruik van de ondergrondse containers zeer tevreden waren; 
4. De gedupeerde bewoners erg boos zijn hoe zij door de gemeente zijn behandeld. 

Overwegende dat: 

1. Het voor de bewoners een niet te accepteren affaire is waar zij part nog deel aan 
hebben; 

2. Een juridische procedure daarom niet de juiste aanpak is; 
3. Voor het college hier de morele taak ligt om dit probleem naar behoren op te lossen. 

Verzoekt het college: 
 
Binnen redelijke termijn de kliko's in de Berg- en Wijnenbuurt te vervangen door 
ondergrondse containers, 
 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
Woerden, 24 september 2015 
 
Chris van Iersel (LijstvanderDoes) 
 
Toelichting: 
De bewoners van de Berg- en Wijnenbuurt zijn erg boos op de gemeente omdat de ondergrondse 
containers daar zonder overleg zijn vervangen door kliko's. 
Over het niet communiceren met de bewoners heeft het college excuses aangeboden. Naar de 
bewoners toe is dat gepast en te waarderen. Echter het probleem is daardoor niet opgelost. 
Het wringt des te meer daar de bewoners destijds bij aankoop van de woning een financiële bijdrage 
geleverd hebben voor het aanbrengen van de ondergrondse containers in de wijk. 
Het college tracht nu vervolgens het door haar gecreëerde probleem middels een juridische procedure 
met de bewoners te beslechten. Maar door de wijze waarop deze situatie is ontstaan heeft de 
gemeente bovenal een morele taak naar de bewoners om dit probleem naar behoren op te lossen. 
In de motie wordt als oplossing voorgesteld de ondergrondse containers in de wijk binnen een 
redelijke termijn terug te plaatsen. 


