
Mondelinge vragen cie. Ruimte, 16-11-2021 
    Fractie   
Vraag1: Vorige week zijn de ondergrondse containers afgesloten en 
alleen nog te openen via het pasje. Naar aanleiding daarvan heeft 
GroenLinks de volgende vragen:

Een deel van de containers zou worden voorzien van een klepje voor 
klein afval zoals hondenpoep zakjes,EN ZWERFAVAL  waarom zijn 
deze klepjes nog niet geplaatst en wanneer verwacht de wethouder 
dat dit wel gebeurt? 

 GroenLinks  

Vraag2: De gemeente is op dit moment niet voornemens om deze 
klepjes op alle containers te plaatsen, is de wethouder het met ons 
eens dat mensen die in de openbare ruimte recreëren voldoende 
mogelijkheid moeten hebben om hun klein afval weg te gooien, ook 
zonder pasje? Is de wethouder het met ons eens dat deze klepjes dus 
op alle containers geplaatst moeten worden? 

 GroenLinks  

Vraag3: In de vorige raadsvergadering zijn er vragen gesteld over de 
communicatie rondom diftar. Ziet de wethouder hierin ook nog 
kansen om communicatie op te stellen in niet alleen woord maar ook 
in beeld? Bijvoorbeeld korte filmpjes of met afbeeldingen los van een 
uitgebreide tekst?

 GroenLinks  

Vraag4: Is er op dit moment al een goede oplossing voor de mensen 
die in onze gemeente vrijwillig zwerfafval verzamelen en dit 
weggooien? Er wordt nu een korting op het vastrecht voorgesteld, 
kan dit ook andersom door het aanbieden van "gratis tikken"?

 GroenLinks  

Vraag5: Is de gemeente voornemens om met ondernemers van 
winkels en supermarkten, die veel gebruik maken van 
verpakkingsmateriaal, over de vermindering van dit 
verpakkingsmateriaal en over alternatieve duurzame manieren van 
verpakken?

 GroenLinks  

Vraag6: Ziet de gemeente nog kansen wat betreft het openen van de 
containers? Zijn hier bijvoorbeeld mogelijkheden voor met een app 
de telefoon?

 GroenLinks  

Vraag7: D66 heeft van inwoners uit Ouderkerk begrepen dat KPN bij 
280 adressen in Ouderkerk geen glasvezel zal aanleggen. 
Is de portefeuillehouder hiervan op de hoogte? Zo ja, wat is de reden 
dat er op die adressen geen glasvezel aangelegd wordt en kan de 
portefeuillehouder invloed uitoefenen zodat het glasvezel alsnog 
wordt aangelegd?
Zo nee, is de portefeuillehouder bereid contact op te nemen met 
KPN om de reden te achterhalen en de genoemde invloed uit te 
oefenen?

 D66

Vraag8: Wij hebben op de gemeentepagina kunnen lezen dat het 
gele speeltoestel in het Venserpark in Duivendrecht met 

 OAA 



onmiddellijke ingang buiten gebruik is gesteld. Dit vanwege (geluids) 
overlast die de omwonenden dag en nacht ervaren.
Dit is toch al maanden bekend waarom nu wel dit ingrijpen door de 
gemeente?
Vraag9: Is dit een blijvende maatregel?  OAA
Vraag10: Wij hebben in de zomer hierover nog gesproken met de 
portefeuillehouder en kregen toen als antwoord dat omwonende het 
toestel om 22.00 uur op slot deden en om 09.00 weer open. En dat 
de klachten veel minder waren. Wat is ertussen toen en nu 
veranderd?

 OAA

Vraag11: Recentelijk hoorden wij de wijkagent nog zeggen dat er 
goede gesprekken waren geweest met de jongeren en omwonenden 
en dat omdat 1 inwoner het toestel weg wil hebben wij daar niet aan 
toe moeten geven. Is zijn standpunt inmiddels ook veranderd? En zo 
ja waardoor?

 OAA

   
 
 


