
 

PLENAIR VRAGENHALFUUR 

Datum: 21 februari 2023 

 

Criteria mondelinge vragen: Politiek van aard (en niet technisch), over een actueel onderwerp en bondig geformuleerd 

 

 

 Indiener Onderwerp Vragen 

1. Jan-Willem 
Wringer – Beter 
voor Dordt 

GFT containers Recent is Beter Voor Dordt door inwoners benaderd over de nieuw geplaatste 
GFT containers in de binnenstad. Zoals u weet maakt Beter Voor Dordt zich al 
jaren sterk om het afval probleem op te lossen. Het college zet groots in op 
afvalscheiding maar Beter Voor Dordt vindt het vreemd dat deze containers 
zijn geplaatst zonder de inwoners te informeren, dat inwoners deze containers 
niet direct kunnen gebruiken en dat het weken duurt voordat een pas is 
geactiveerd om de GFT containers wel te kunnen gebruiken. Vandaar de 
volgende vragen. 
 
1. Is het college op de hoogte dat er sinds een paar weken GFT containers in 
de binnenstad zijn geplaatst? Is het college van mening dat er genoeg GFT-
containers geplaatst moeten worden voor alle inwoners van de binnenstad en 
zo ja, is het huidige aantal daarvoor afdoende? 
 
2. Beter Voor Dordt heeft signalen ontvangen over de pasjes voor de 
ondergrondse afvalcontainers. Kan het college toezeggen dat iedereen met 
een pasje voor de ondergrondse afvalcontainer binnen 2 weken gebruik kan 
maken van de GFT containers? 
 
3. Bewoners die via het contactformulier vragen stellen over de GFT-
containers aan HVC moeten heel lang wachten op een antwoord, als dat er al 
komt. Kan het college toezeggen dat iedere vraag aan HVC binnen enkele 
dagen wordt beantwoord zoals ook in de bevestigingsmail staat van HVC? 
 



2. Wouter van der 
Spoel - PvdA 

Aanleunwoningen van 
Thurenborg  

Sinds 1 februari is het ouderencomplex Thurenborg door Het Spectrum volledig 
overgedragen aan verhuurder Trivire. Maar dat is niet het enige dat gaat 
veranderen voor de bewoners van Thurenborg. Ook de huismeester, die er nu 5 
dagen in de week is, gaat verdwijnen. Hij is er nu nog tot eind maart. Voor nu is 
het plan dat een wijkregisseur twee uur in de week spreekuur zal gaan houden. 
Een plan dat er op papier misschien goed uitziet, maar in de praktijk dramatisch 
is (zie toelichting). 

Onze vragen 

Graag horen we van de wethouder hoe zij vindt dat wij de service aan hurende 
ouderen zouden moeten inrichten in deze stad en of hier algemene afspraken 
over te maken zijn in bijvoorbeeld prestatieafspraken met verhuurders / 
woningcorporaties?  

Daarnaast vragen we de wethouder of het mogelijk is om actie te ondernemen 
in deze specifieke zaak. 

Nadere toelichting:  
De huismeester mag nu al niets meer doen. Alleen mensen helpen met Trivire 
bellen als er iets is. Zijn rol is zoveel meer dan een klusjesman. Hij komt op de 
galerijen. Hij spreekt mensen. Hij hoort wanneer er ergens iets niet goed gaat. 
De bewoners hebben actie gevoerd, handtekeningen verzameld voor behoud 
van de huismeester.  

Er zijn hier langer dan  10 / 12 jaar geleden ouderen komen wonen in het 
vertrouwen dat zij op een plek gingen wonen, waar heel directe zorg, maar ook 
zorg om welzijn aan verbonden was. Door de verbindende gangen naar de 
verschillende appartementencomplexen, konden ze naar  

het restaurant voor een kopje koffie of maaltijd en voor contact met elkaar. 
Sinds enkele jaren kan dit niet meer.  

Ouderen die hier met hun partner zijn komen wonen, omdat er zorg zou zijn 
voor degene die na het overlijden van de partner achter zou blijven, en voor 
ouderen van wie hun kinderen buiten de stad wonen of in het buitenland of 



geen kinderen hebben  is deze verandering een verlies geweest van een groot 
en belangrijk stuk zorg en welzijn.  

Er wonen In Thurenborg veel mensen van boven de 80 jaar, zeker 40%. Er 
wonen ouderen die niet meer in staat zijn zelf actie te ondernemen n.a.v. de 
brieven van Trivire. Voor wie de moderne tijd van tv, internet,telefoon, energie 
(armoede), brieven, snelle veranderingen, stoppen vervangen enz, steeds 
ingewikkelder is geworden. Het eenvoudige brievenbusje voor de huismeester 
geeft voor veel bewoners rust en zekerheid.  Een Wooncomplex voor ouderen 
verdient meer dan alleen een lijst met telefoonnummers. 

 


