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Betreft: artikel 40 vragen over minder vaak ophalen van restafval 
 
Dordrecht, 6 februari 2021 
 
Geacht College, 
 
De fractie van de Partij voor de Vrijheid ontving onlangs een brandbrief van een bewoner 
aan de Branco die door tientallen huishoudens was ondertekend. De brief ging over het 
afvalbeleid van onze gemeente. 
 
Zo blijkt uit de brief dat de huishoudens al jaren regelmatig problemen hebben met volle 
grijze containers; restafval wordt namelijk maar 1 keer per 2 weken geleegd, waardoor het 
bijna altijd voorkomt dat er volle vuilnisbakken met losse vuilniszakken langs de kant van de 
weg staan op de dag dat het restafval wordt opgehaald.  
Behalve dat het erg slordig staat, zou het volgens de huishoudens de oorzaak kunnen zijn 
geweest voor de muizenplaag die zij vorig jaar hebben gehad. 
 
In Dordrecht moet afval worden gescheiden, maar het komt nogal eens voor dat wanneer de 
grijze containers aan het einde van de tweede week vol zitten, restafval in andere containers 
wordt gegooid.  
 
Echter, tot grote verbazing van de bewoners lazen zij een paar dagen geleden een bericht 
van de gemeente op Facebook waarin werd aangekondigd dat restafval straks nog maar 1 
keer per 4 weken wordt opgehaald. De bewoners verwachten door deze wijziging 
problemen in hun wijken en zien geen heil in de oplossing van een (tegen betaling) extra 
grijze bak. 
 
De PVV vindt de bevindingen van de bewoners zeer zorgwekkend. Niet alleen omdat minder 
vaak het restafval wordt opgehaald, terwijl de afvalstoffenheffing is gestegen, maar ook 
omdat het er alle schijn van heeft dat bewoners niet tijdig, alsmede onvoldoende zijn 
betrokken bij de genoemde wijziging en de leefbaarheid en volksgezondheid onder druk 
komen te staan. 
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Daarom wil ondergetekende graag de volgende vragen aan het College stellen: 
 
1) Kunt u aangeven op welke wijze en wanneer precies de gemeente de bewoners op de 
hoogte heeft gesteld inzake genoemde wijziging (exclusief het bericht op Facebook)? Graag 
een gemotiveerd antwoord met zoveel mogelijk details. 
 
2) Kunt u, in het verlengde van vraag 1, tevens aangeven op welke wijze en wanneer 
draagvlak voor deze wijziging is onderzocht en de bewoners, alsmede de vuilnismannen zijn 
betrokken bij het uitwerken van deze wijziging? Graag een gemotiveerd antwoord met 
zoveel mogelijk details.    
 
3) Deelt u de mening dat 1 keer in de vier weken ophalen van restafval een gotspe is in het 
licht van de aankomende stijging van de afvalstoffenheffing en gaat resulteren in een 
verminderde leefbaarheid en risico’s voor de volksgezondheid? Zo nee, waarom niet? Graag 
een gemotiveerd antwoord.   
 
4) Deelt u de mening dat het aanbieden van een extra grijze bak tegen betaling op zijn minst 
de indruk wekt dat de gemeente deze wijziging gebruikt om alleen maar extra inkomsten te 
genereren en daardoor het imago van en het vertrouwen in het gemeentebestuur wordt 
aangetast? Zo nee, waarom niet? 
 
In de gemeente Rotterdam wordt geen afval gescheiden en worden elke week de containers 
geleegd.  
 
5) Deelt u de mening dat de brief van de bewoners in zekere zin het failliet van gescheiden 
afvalinzameling aantoont en dat zo snel mogelijk onderzocht moet worden of het 
‘Rotterdamse systeem’ ook in Dordrecht kan worden ingevoerd, waardoor elke week de 
containers worden geleegd? Zo nee, waarom niet? Graag een gemotiveerd antwoord. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
D.T.J. van Leeuwen, fractievoorzitter  
PVV Dordrecht 
 
 
 


