
 

 

Dag Beste mensen, 
 
Hartelijk dank voor uw uitnodiging, erg attent. 
Door onvoorziene omstandigheden ben ik op het laatst niet in staat om uw vergadering bij te 
wonen. 
 
Wel wil ik u enkele suggesties meegeven, of nog meer een paar vragen stellen. 
 

         In uw berichtgeving staat o.a. dat er eventueel ondergrondse verzamelcontainers voor 

restafval zouden kunnen komen, nergens lees ik of die i.p.v. de papiercontainers komen 

of naast die al aanwezige containers. Die papiercontainers moeten naast de 

restafvalcontainer altijd wel blijven ! 

         1x per 4 weken restafval is echt te weinig zeker in voorjaar en zomer. ( men gaat dan 

restafval bij groene container voegen ! 

         Bij de proef in Huet en Gaanderen wordt ook niet gesproken over de ondergrondse 

papiercontainers maar verdwijnen die blijkbaar zonder dat ik dat echt ergens lees ! is 

dat een truc, of lees ik verkeerd ? 

         Bij beide varianten wordt gesproken over containers van 140 en 240 liter, waarom 

niet om echt iets te onderzoeken en  de keuze aan de bewoners geven te kiezen voor 

140 of 240 liter. Het maakt nogal wat uit of op een adres 1 of 2 personen wonen of 

een gezin met kleine kinderen die b.v. nog in de luiers lopen, om van de verschillen 

tussen zelfs dezelfde samenstelling  maar te zwijgen. 

         In uw varianten komen er nog steeds 3 containers bij huis, naast het zelf brengen van 

restafval ( in ons geval zullen die  3 emmers naar alle waarschijnlijkheid dan naar de 

rand eigen voortuin/straat gaan, weg mooie buurt met verzorgde tuinen voor de 

patiowoningen. Als de afvalcontainers toch in de patiotuinen komen kun je zelf nog net 

zo precies zijn met afval ,de buurt met kleine tuinen zorgt dan ongewild wel voor stank 

en ongedierte overlast, met burenruzies als gevolg. 

          ik begrijp dat dit een lastig probleem is, maar laat bewoners eigen keuzes maken naast 

de standaardoplossing, zorgt altijd voor meer begrip. 

            

         ( onze containers na 20 jaar !) 



 

 

         Onze kleine containers zien er na 20 jaar nog zo uit, door zelfs in die kleine container 

afval te scheiden. Wij brengen het papier steeds in kleine porties naar de 

ondergrondse container i.p.v. die grote en voor oudere of gehandicapte mensen veel 

te zware grote papiercontainer. Wij hebben nog nooit last van stank of ongedierte 

gehad van eigen containers maar vrezen voor de containers die tegen de tussenmuren 

van onze tuinen staan om die zo ver mogelijk van “eigen terras” te hebben . Weg 

woongenot ! 

 
Wij wensen u veel succes en wijsheid. 
 
Hartelijke groet, 
 
 
Anke & Ben Beijer 
Beitserijstraat 17 
7011VM Gaanderen 
0315-341565 
 
 


