
Aan de seniorenverenigingen van de gemeente West Maas en Waal. 

Beste mensen, 
 
De gemeente West Maas en Waal maakt deel uit van een zogenaamde Gemeenschappelijke Regeling  
(een samenwerkingsverband met 9 andere gemeenten in Rivierenland).  Dat heeft er voor gezorgd 
dat de raad van onze gemeente geen enkele zeggenschap heeft over het plaatsen van ondergrondse 
afvalcontainers. Namelijk 8 van de 10 deelnemende gemeenten van de Gemeenschappelijke Regeling 
AVRI waren voor plaatsing. Onze gemeenteraad was unaniem tegen dit onzalige plan. Voor alle 
duidelijkheid,  de SP is hier nog steeds zwaar op tegen.  
 
Zelfs het plannen van de locaties van deze ondergrondse afvalcontainers wordt door het college van 
B&W nu uit handen gegeven aan de AVRI. 
Dit in tegenstelling tot onze wens, dat mochten deze ondergrondse containers er komen, er in ieder 
geval overleg zou zijn met uw verenigingen in onze gemeente over die locaties. 
Helaas is hier tot nu toe niets aan gedaan terwijl men aan de andere kant roeptoetert dat de mening 
van de burger ertoe doet. Daarom dit initiatief om samen te bekijken wat we samen met de onze 
inwoners kunnen bereiken om dit plan tegen te houden dan wel te vertragen. Wij willen er In ieder 
geval voor zorgen dat mensen kunnen meebeslissen over de plek waar de containers komen en over 
de voortgang en/of uitwerking van het plan  
 
Veel andere gemeenten in ons land hebben er inmiddels van afgezien om afval ondergronds in te 
zamelen wegens allerlei redenen. 

1. Het inzamelen van afval op deze manier is niet voordeliger voor het milieu. 
2. Bij veel inzamelpunten is er overlast van afval naast de bakken als ze plotseling vol blijken te 

zijn. 
3. Deze ophoping van afval buiten de ondergrondse container trekt allerlei ongedierte aan  
4. Uw privacy is niet gewaarborgd als u gebruikt moet maken van een voor deze containers te 

gebruiken pasje. 
5. Het gesleep met afval zal voor een aantal mensen onmogelijk zijn. 
6. Voor veel inwoners die het aangaat is het niet gemakkelijk om steeds maar weer iemand uit 

de omgeving te vragen en mensen daarmee tot last te zijn. 
 
Graag willen wij met uw vereniging in contact komen om eventuele reacties te bundelen. 
Ideeën en argumenten om samen te vatten dat we dit eigenlijk niet willen met zijn allen zijn ook 
welkom. De bedoeling is om duidelijk te maken dat zowel politiek als inwoners niet achter de 
plannen van de AVRI staan en gehoord willen worden. 
 
Wij roepen hierbij alle andere partijen in onze gemeenteraad op ons bij dit initiatief te steunen.  
 
Met vriendelijke groet namens de SP fractie in de gemeenteraad: Willeke van Ooijen 
            Geert de Jong 
 
Tel. 0487501694 of 0644207088 
        0487561692 of 0617127336 
e-mail willeke@vooijen.nl 
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