
Van: email@bewonersstichtsevecht.nl <email@bewonersstichtsevecht.nl>  
Verzonden: donderdag 10 januari 2019 08:19 
Aan: Info, Gemeente Stichtsevecht info@stichtsevecht.nl 
CC: Griffie, Gemeente Stichtse Vecht <griffie@stichtsevecht.nl> 

Onderwerp: Afval ophalen en informatieverzoek 

 

Beste gemeente, 

De afgelopen dagen zijn bij ons vele tientallen klachten en opmerkingen binnengekomen wat betreft 
de afval inzameling van de nieuwe aannemer SUEZ. De meest voorkomende en opvallende klachten 
staan hieronder op een rijtje: 

• Op ontzettend veel locaties is het afval (veel) te laat of helemaal niet opgehaald, dat laatste 
krijgen we zelfs deze ochtend nog te horen, met name in Maarssenbroek. 

• Bakken worden niet echt netjes terug gezet 
• Vrachtwagens kennen de weg niet, draaien op gevaarlijke punten, staan stil op niet handige 

plekken, waar het makkelijk elders kan. 
• Er is gezien dat de PMD zakken in containers zijn gedaan door de ophaler zelf, en samen met 

het restafval zijn afgevoerd 
• Er is gezien dat omgevallen prullenbakken wel leeg gegaald zijn, maar het gevallen afval niet 

meegenomen. Overigens is het omgekeerde ook gezien wat uiteraard zo is afgesproken met 
elkaar. 

 

De Gemeente spreek zelf in een uitgebrachte publicatie dat er sprake is van een een niet soepele 
start en dat mensen een meldingsformulier moeten invullen…. Zoals jullie weten hebben heel veel 
bewoners het geloof in deze FIXI applicatie die jullie bedoelen verloren, en zullen veel mensen dit niet 
doen. Tegelijk heeft dus gevolgen voor de openbare veiligheid en hygiene. Zaken waar de Gemeente 
verantwoordelijk voor is om daarop te acteren en te handhaven. Omdat op dit moment op nog vele 
locaties het afval nog steeds buiten staat (!!), willen wij het voorstel doen, dat de Gemeente in contact 
treedt met de uitvoerder en deze meteen de opdracht geeft haar volledige ronde nog eens te doen. 
Handig zou zijn dat ze meteen de FIXI app parraat hebben voor rondzwervende kerstbomen. Dat 
gezegd hebbende, willen we de Gemeente nogmaals aan helpen herinneren dat ze verantwoordelijk 
is voor de veiligheid in openbare orde in de Gemeente Stichtse Vecht. 

 

Tenslotte doen wij een informatie verzoek: 

• Aangezien een nieuwe aannemer is gestart ontvangen wij graag zowel het bestek als de 
overeenkomst (al dan niet bewerkt i.v.m. concurrentie- en privacyaspecten), zodat wij als 
bewoners kunnen zien wat er is afgesproken, wie de regie heeft en wie verantwoordelijk is 
voor de uitvoering. 

 

P.s. de Griffie is in Cc geplaatst zodat Griffie dit document kan plaatsen in het 
Raadsinformatiesysteem ter inzage voor Raadsleden, College en Commissieleden. 

 

Namens BewonersStichtseVecht.nl, 

 

Met vriendelijke groet, 




