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15 september 2010 
 
Betreft: Ondergrondse vuilcontainers in Oud Rijswijk en dringend verzoek tot stilleggen 
van in uitvoering zijnd werk in de Rozenstraat. 

Geacht College, 

Bij brief van 3 februari 2010 (V001180) hebben wij uw gemeente schriftelijk verzocht om 
nader inzicht te geven in de plaats en planning van de te realiseren ondergrondse 
huisvuilcontainers in Oud Rijswijk. De aanleiding hiervoor was dat er vele vraagtekens 
leefden in de buurt over de brief die namens u in december 2009 huis – aan - huis werd 
verspreid en waarin op twee A4-tjes feitelijk alleen melding werd gedaan van het plaatsen 
van ondergrondse containers, zonder aan te duiden waar en wanneer een en ander zal 
gaan plaatsvinden. 

Op deze brief van 3 februari 2010 hebben wij nimmer een reactie gekregen.  

 

Wij zijn inmiddels benaderd door bewoners uit de Rozenstraat, die werden opgeschrikt om 
dat daar werkzaamheden ter hand zijn genomen om een ondergrondse container aan te 
leggen. Voor uw toelichting: het gaat hier om een zeer smalle straat met trottoirs van de 
meest minimale maat. De container is gepland pal voor de voordeur van een van de 
bewoners. De betreffende bewoner van het huis heeft zich spoedshalve schriftelijk tot de 
verantwoordelijk wethouder gewend en ons daarvan in kennis gesteld  

 

Wij hebben de locatie ter plaatse bekeken en komen tot de conclusie dat dit bepaald geen 
voor de hand liggende plek is. Het laat zich raden dat niemand het leuk vindt om een 
vuilcontainer voor de deur te krijgen, maar er zijn ook grenzen bij wat nog verdedigbaar en 
redelijk is. Dat geldt in onze ogen niet voor deze locatie. De locatie is om verschillende 
redenen onhandig en er moet ook nog eens parkeerruimte voor worden opgeofferd. Wij 
kunnen ons derhalve bepaald niet in vinden in deze oplossing. 
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Wij stellen vast dat er op geen enkele wijze overleg met de buurt heeft plaatsgevonden 
over deze locatie, noch over eventuele andere locaties. Onze eerder genoemde brief van 
3 februari 2010 zag juist op toe op het openen van communicatiekanalen. Daar is het dus 
niet van gekomen en dat is helaas niet de eerste keer. 

 

Wij verzoeken u dringend om het in uitvoering zijnde werk in de Rozenstraat met 
onmiddellijke ingang stil te leggen en overleg met de buurt te openen over de locaties en 
planning voor de ondergrondse containers in Oud Rijswijk 

 
Namens het dagelijks bestuur van de bewonersorganisatie 
Stichting Buurtschap Oud Rijswijk 
 
 
 
 
 
 
R.E. Freeth        W.K. Schuller 
Voorzitter         Secretaris  


