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DOSSIER 
Afschrift: 

- VBO/OB, EG Imthorn 
  SK Dordrecht 704 

- raadsgriffier t.b.v. 
  raads- en burgerraadsleden 

Aan 

de heer R. Portier 
van de fractie SP 

p/a  raadsgriffie@dordrecht.nl 
 
 
 
 
Datum 31 augustus 2021 

Ons kenmerk 2021-0119926 

Betreft Beantwoorden artikel 40-vragen inzake tegelophaalservice 

 
 
Geachte heer Portier, 
 
Bij brief van 21 juli 2021, bij ons ingekomen op 23 juli 2021, heeft u op grond van 
artikel 40 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad namens de 
fractie SP vragen gesteld over de tegelophaalservice. 
Wij beantwoorden uw vragen als volgt. 
 
Vraag 1. Is het niet vreemd om een actie voor groene tuinen af te breken, juist 

omdat zij kennelijk aanslaat bij bewoners? 

Antwoord Deze tegelophaalservice is tijdelijk gestopt om verschillende redenen: 
Door het grote animo kon het Buurtserviceteam, die de 
tegelophaalservice voor ons uitvoerde, de vraag niet meer aan. Het 
buurtserviceteam en wij ook hadden de arbeidsintensiviteit ervan 
onderschat. Daarom moesten veel deelnemers lang wachten totdat de 
tegelophaalservice de tegels op kwam halen. Op het laatst hebben we 
de laatste aanvragen met een vrachtwagen met kraantje opgehaald.  
In de zomermaanden is het niet handig om de tuin grootschalig 
onderhanden te nemen. De kans is dan groter dat planten het niet 
overleven door hitte en droogte. Het (vroege) voorjaar en de herfst 
zijn betere periodes om de tuin te beplanten. 
Daarom gaan we in de herfst weer verder met de tegelophaalservice. 
Dan wel op een andere wijze zodat bewoners niet meer zo lang op de 
service hoeven te wachten. 15 deelnemers per maand kunnen dan de 
tegelophaalservice aanvragen, waarna er op één vaste dag per maand 
een vrachtwagen met kraantje bij de bewoners langs gaat die de tegels 
in een keer bij de 15 deelnemers ophaalt (eind september/eind 
oktober/ eind november a.s.). 

 
Vraag 2. Wat voor budget was er voor de tegelophaalservice. Welk deel van dit 

budget was bestemd voor het daadwerkelijk ophalen van tegels, en 
welk deel van het budget is besteed aan alle communicatie rond deze 
optie, de website, het speciale email-adres? 

Antwoord Het budget voor de tegelophaalservice is € 5.000,-. Door het huren van 
de vrachtwagen met kraantje gaan we wel over dit budget heen, maar 
daarvoor hebben we nog budget gevonden. In totaal zal het budget 
voor de tegelophaalservice in 2021 uitkomen op max. € 10.000,-. 
Dit budget is volledig besteed aan het ophalen van de tegels. De 
website groenblauwdordrecht.nl en het emailadres bestonden al.  
Bij veel animo voor de tegelophaalservice bekijken we of we hier nog 
budget voor kunnen vinden. 

Vraag 3. Van hoeveel inwoners zijn er daadwerkelijk tegels opgehaald? 
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Antwoord Er zijn bij 52 huishoudens tegels opgehaald. Dit betrof 628 m2 aan 
tegels dat vervangen is voor groen. Omgerekend komt dit neer op zo'n 
7.000 stoeptegels. 

 
Vraag 4. Is er een inschatting te maken van de oppervlakte aan tegels in 

Dordtse tuinen? 

Antwoord Cobra heeft in opdracht van Stichting Steenbreek onderzoek gedaan 
naar het aantal betegelde tuinen. In Dordrecht is het totaal 
tuinoppervlakte 4.500.298 m2, waarvan 1.734.306 m2 is versteend. 

 
Vraag 5. Wat is de oppervlakte van de opgehaalde tegels en hoe verhoudt zich 

die tot het totaal van de oppervlakte aan tuintegels in onze stad 

Antwoord Er is 628 m2 aan tegels vervangen voor groen. Omgerekend komt dit 
neer op zo'n 7.000 stoeptegels. 

 
Vraag 6. Is het college bereid om de nodige acties te ondernemen, zodat de 

tegelophaalservice door kan gaan, zolang bewoners hier een beroep op 
willen doen? Wat voor menskracht en budget zijn er nodig om aan de 
verwachte aanvragen op grond van de animo tot dusverre te voldoen? 

Antwoord De tegelophaalservice gaat weer verder in de herfst. Met de nieuwe 
werkwijze kunnen 45 huishoudens deelnemen. Hiervoor wordt per 
maand één dag een vrachtauto met kraantje en bemanning van 2 
personen gehuurd om bij 15 huishoudens langs te gaan.  
Vanaf eind augustus a.s. kunnen inwoners weer inschrijven voor de 
tegelophaalservice. Eind november a.s. zal blijken of deze aanpak 
werkt en voldoende is ten opzichte van de vraag vanuit bewoners.  
Als er al in september een grotere vraag is dan de 15 huishoudens 
bekijken we hoe we dit kunnen opvangen. 

 
Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Hoogachtend, 
 
Het college van Burgemeester en Wethouders 
 
 
 
 
C.H.W.M. Post A.W. Kolff 
secretaris burgemeester 


