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Beantwoording artikel 40 vragen VVD
over verplaatsing milieubakken aan het
zuideinde in Dinteloord
Steenbergen, 12 maart 2014
Geachte mevrouw Lepolder,
Op basis van artikel 40 heeft U de volgende vragen gesteld:
1.

De bakken staan momenteel in parkeervakken en in het gras. Is dit de definitieve locatie
of gaan de bakken nog verplaatst worden.
2. Van buurtbewoners hebben wij begrepen dat er niet over de verplaatsing
gecommuniceerd is, is dit correct? En zo ja, waarom is dit niet gebeurd.
3. Naast de bakken die reeds in de Zuideinde op een andere locatie stonden zijn ook 2
blauwe papierbakken toegevoegd. Is hierover overleg geweest met de werkgroep oudpapier in Dinteloord?
4. De VVD heeft een aantal keer gewaarschuwd voor het risico op brandstichting in de oudpapier bakken. Helaas was het van vrijdag op zaterdagnacht al raak. Hoe gaat u hier
preventief op inspelen?
5. Bij de bushalte ter hoogte van het raadhuisplein is een tussenstrook. Is overwogen om
hier de milieubakken te plaatsen? Zo nee, zou u dit alsnog willen overwegen? Zo ja,
om welke reden is deze locatie afgevallen?

Wij beantwoorden deze als volgt:
1. Nee, de betreffende containers waren hier tijdelijk geplaatst vanwege het snoeien van de
bomen rondom de begraafplaats. Op maandag 10 maart zijn de containers op de speciaal
hiervoor aangelegde locatie aan De Ruyterstraat geplaatst.
2. Verplaatsing heeft in overleg met de dorpsraad Dinteloord plaatsgevonden.
De dorpsraad had eerder gevraagd om de containers te verplaatsen. Zij heeft de locatie
aan De Ruyterstraat tijdens hun vergadering goedgekeurd.
3. Nadat de Petrus en Pauluskerk (vertegenwoordigd in de werkgroep oud papier) heeft
aangegeven dat zij per 1 maart stopt met de papierinzameling hebben wij in overleg met
de dorpsraad gezocht naar een alternatief. Dit is gevonden op de locatie De Ruyterstraat
en Prinses Irenestraat. In eerste instantie was het de bedoeling containers te plaatsen
aan de Stoofdijk maar op verzoek van de Dorpsraad is daar mee gewacht omdat er
mogelijk nieuwe initiatieven zouden ontstaan voor de inzameling in Dinteloord. De
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containers zijn nu tijdelijk geplaatst zodat de burgers in elk geval zoveel mogelijk papier
kwijt kunnen. Tijdelijk, in afwachting van de resultaten van de pilot in Steenbergen Zuid
en Nieuw Vossemeer. De werkgroep oud papier (de vertegenwoordigers van de Petrus
en Pauluskerk) is hier over geïnformeerd
4. De betreffende papierbakken staan er nog maar recent. Op meerdere plaatsen in de
gemeente staan al jaren openbare papiercontainers op de zogenaamde blinde vlekken.
Tot op heden heeft dit niet voor meer overlast gezorgd dan bij de brengcontainers die bij
verenigingen staan. Niet alleen papiercontainers maar ook andere openbare containers
(textiel, plastic etc.) zijn vandalismegevoelig. Het is van belang om ook tijdens de pilot te
bekijken hoe dit verloop zal zijn. Zie verder ook ons antwoord op vraag 3.
5. De door u aangedragen locatie is eerder al bekeken maar is geen optie in verband met de
verkeersveiligheid.

