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Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 42 van het Reglement van Orde van de  
gemeenteraad gesteld door mevr. M. Boersma van de Fractie van Progressief Woerden 

over containertuintjes 

Beantwoording van de vragen: 

In Den Haag, Rotterdam en Assen. zijn ze bezig met een proef met containertuintjes. Dit zijn tuintjes 

rondom afvalcontainers, die het illegaal dumpen van afval rondom de containers ontmoedigen. 
 

In Den Haag en Assen maken ze gebruik van echte planten, die allemaal op verschillende momenten 

van het jaar bloeien. In Rotterdam gebruiken ze kunstgras en bloemen. Hoewel er nog steeds wel 
wat afval naast de containers geplaatst wordt, lijken de tuintjes toch echt te werken. 
 

1. In welke mate wordt er in Woerden afval naast de ondergrondse containers “gedumpt”? 

Dit komt voor en heeft verschillende redenen. 
 

2. Kent u het concept van containertuintjes, zoals  het beschreven wordt op de site van de Stichting  
            ‘Hetkanwel’? 

             Ja, er wordt al enkele jaren door verschillende gemeenten kleinschalig met dergelijke 

             (kunst)groen oplossingen geëxperimenteerd. Wij volgen deze experimenten met belangstelling. 
 

        3. Bent u bereid om ook in Woerden met containertuintjes te gaan experimenteren, zoals de  
            gemeenten Den Haag, Rotterdam en Assen? 

            Vanuit financieel bewust zijn willen wij vooralsnog niet gaan investeren in containertuintjes. U 

            moet hierbij denken aan aanlegkosten van zo’n € 2.000 per container, exclusief onderhouds-  
            instandhoudings- en handhavingskosten. Wij vermoeden dat het aanbrengen van 

            containertuintjes het probleem van bijplaatsing niet oplost en daarom kosten moeten blijven maken 

            voor het opruimen van afval dat naast de containers wordt geplaatst.  
            Wel volgen wij de resultaten en ervaringen van experimenten met dergelijke voorzieningen in 

            andere gemeenten en zijn hierbij met name geïnteresseerd in de effecten op de langere termijn. 
            Mocht uit deze resultaten blijken dat de kosten van het hebben van containertuintjes opwegen tegen  
            de baten daarvan, dan zullen wij dit opnieuw overwegen.   
 

Bijlagen: 
De ingekomen brief met corsanummer: 20.004992 

 

  

 



 

 

 

Art. 42 Vragen over containertuintjes 

In Den Haag, Rotterdam en Assen.zijn ze bezig met een proef met containertuintjes. Dit zijn tuintjes 
rondom afvalcontainers, die het illegaal dumpen van afval rondom de containers ontmoedigen. 
(www.hetkanwel.nl/2019/04/27/containertuintjes-zorgen-voor-minder-afval-rondom-containers ) 

In Den Haag en Assen maken ze gebruik van echte planten, die allemaal op verschillende momenten 
van het jaar bloeien. In Rotterdam gebruiken ze kunstgras en bloemen. Hoewel er nog steeds wel 
wat afval naast de containers geplaatst wordt, lijken de tuintjes toch echt te werken. 

1. In welke mate wordt er in Woerden afval naast de ondergrondse containers “gedumpt”? 

2. Kent u het concept van containertuintjes, zoal het beschreven wordt op de site van de Stichting 
‘Hetkanwel’?  

3. Bent u bereid om ook in Woerden met containertuintjes te gaan experimenteren, zoals de 
gemeenten Den Haag, Rotterdam en Assen?   

 

 

Marguerite Boersma 

Progressief Woerden 

 

https://www.omroepwest.nl/nieuws/3792766/Minituintjes-moeten-afval-rond-vuilcontainers-tegengaan
https://www.ad.nl/rotterdam/fleurige-containers-tegen-zwerfvuil%7Ea4911dfe/
https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/144838/Proef-met-containertuintjes-in-Assen
http://www.hetkanwel.nl/2019/04/27/containertuintjes-zorgen-voor-minder-afval-rondom-containers
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