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Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum 

Raadsvragen ondergrondse 

containers 

2226890  24 april 2018 

Geachte heer/mevrouw, 

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente. 

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

  Hazenweg 121 gemeente@hengelo.nl 

 Telefoonnummer 

  14-074 

 
Op 4 april 2018 hebt u vragen gesteld met betrekking tot het plaatsen van ondergrondse 

afvalcontainers. Hieronder gaan wij puntsgewijs op uw vragen in.  

 
1. Dinsdag 3 april 2018 hebben leden van LokaalHengelo waargenomen dat er in de wijk Hasseler 

Es ondergrondse afvalcontainers geplaatst. Op welke plaatsen in de Hasseler Es is dit precies 
gebeurt ?  

 

Op 3 april 2018 is op een viertal locaties in de Hasseler Es begonnen met de plaatsing van 
ondergrondse verzamelcontainers voor restafval. Het betreft de containers 3901 (Borgmanweg), 

3502 (L. Bogtmanstraat), 3703 (naast fietspad noordelijke Esweg/T. Mandersstraat) en 3702 (J.L. 
Pisuissestraat).  

 

2. Is er met de omwonenden voorafgaand aan de plaatsing gecommuniceerd over de plaatsing ? 
Zo ja, wanneer en wat was de aard en inhoud van deze communicatie ? Zo nee, waarom niet ?  

 

De aannemer die de werkzaamheden in opdracht van Twente Milieu uitvoert, heeft opdracht om 
voor aanvang van werkzaamheden direct omwonenden schriftelijk – met een brief in de brievenbus 

-  te informeren. Wij hebben geconstateerd dat dat voor 3 april niet consequent is gebeurd. Wij 
hebben Twente Milieu daar op aangesproken. Daarnaast is er in de gemeentelijke advertentie en 

op de gemeentelijke website (4 april) een aankondiging geplaatst. 

 

Zijn er in de afgelopen periode nog meer ondergrondse afvalcontainers geplaatst en waar is de 
plaatsing van ondergrondse afvalcontainers voor de komende twee maanden in de planning ?  

 

In het tijdvak van 3 april  tot en met 15 juni 2018 worden conform het besluit van uw Raad van 19 
december 2017 in totaal 68 ondergrondse verzamelcontainers voor restafval gerealiseerd.  De 

locaties zijn terug te vinden in het plaatsingsplan op www.hengelo.nl onder ‘plaatsing 
ondergrondse containers’.  

 
4. Vind u met LokaalHengelo het niet meer op zijn plaats om het plaatsen van ondergrondse 

afvalcontainers op te schorten tot het formatieproces is afgerond. Er worden nu mogelijkerwijs 
kosten gemaakt voor iets waarvan een volgend college kan besluiten het terug te draaien. Zo nee, 

waarom niet en welke – gezien de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen – democratische 
legitimering heeft u ervoor ? Zo ja, per wanneer stopt u met het plaatsen van ondergrondse 

afvalcontainers ?  
 

http://www.hengelo.nl/


 

 
 

 
 

Bladnummer Zaaknummer Uw kenmerk 
2 2226890  

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente. 

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

 Hazenweg 121 gemeente@hengelo.nl 

  Telefoonnummer 

  14-074 

Nee, deze opvatting delen wij niet. Aanleg van de ondergrondse containers is een noodzakelijke 

voorwaarde om conform het besluit van uw Raad van 19 december 2017 per 1 juli 2018 een 
dekkend netwerk van ondergrondse verzamelcontainers voor restafval te realiseren.  

 
Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Hengelo, 
de secretaris,    de burgemeester, 

 
De heer J. Eshuis                                 De heer S.W.J.G Schelberg 


