
 

Aan:  college van burgemeester en wethouders 

Betreft: feitenrelaas en aanvullende vragen fraudegevoelige orac’s. 

Hengelo, 21 november 2020. 

 

Geacht college, 

Het laatste antwoord op mijn vragen betreffende fraudegevoelige orac’s verbaast mij. 

U vaart blind op het lachwekkende antwoord dat Twente Milieu aan u geeft en daar baal ik 
behoorlijk van. Even de FEITEN op een rijtje: 

Ik ontving van een inwoner van Hengelo een video waarop te zien is dat hij op een makkelijke manier 
door een “handigheidje” en zonder gebruik te maken van geweld met één klik meerdere zakken in 
een orac laat verdwijnen, niet zijnde de orac bij de Bataafse Kamp.  Ik heb daarop het naar mijn 
smaak enig juiste gedaan, namelijk per direct de verantwoordelijke wethouder per mail ingelicht. Ik 
heb geen enkele reactie ontvangen op mijn mail, dus 1e fout: de wethouder!  De wethouder stuurt de 
mail door naar twee ambtenaren die het ook af laten weten, dus 2e fout: lakse of ongeïnteresseerde 
ambtenaren. Na bijna twee weken wordt ik gebeld door Gerard Smink, die kennelijk door mijn 
informant is ingelicht dat ik op de hoogte ben van de “truc”. Hij vraagt mij of ik het wil demonstreren.  
Omdat van de zijde van de gemeente totaal niet is gereageerd ben ik ermee akkoord gegaan op 
voorwaarde dat hij de wethouder zou vragen om erbij aanwezig te zijn. Deze was verhinderd en had 
daar een goede reden voor die bij mij bekend was. Hij heeft vervolgens twee ambtenaren gestuurd. 
Ik heb Gerard Smink de vrije keus gelaten voor de orac om het te demonstreren. Hij koos volledig 
willekeurig voor de orac bij de Bataafse Kamp. De beide medewerkers van de gemeente hebben 
kunnen vaststellen dat ik op geen enkele manier geweld heb gebruikt.  

Dat Twente Milieu zegt dat de verzamelcontainers niet met normale kracht te openen zijn is 
lachwekkend, zielig, laf en om het mild uit te drukken : jokkebrokkerig.  Ook in TC Tubantia is nu een 
bericht verschenen, waarin gesteld wordt dat alle orac’s goed functioneren en alleen met fors  
geweld geopend kunnen worden. Het vervelende is, dat mensen die tussen de regels lezen, hieruit 
op zouden kunnen maken dat ondergetekende de zaak voor de gek houdt en dat terwijl ik juist de 
enige ben geweest die correct heeft gehandeld.   Het had u gesierd wanneer u, voor u het antwoord 
op mijn vragen gaf, eerst even wat meer feitenonderzoek had gedaan of hoor en wederhoor had 
toegepast. 

 

 

 



 

 

Voor mij is weer eens duidelijk geworden dat de betrouwbaarheid van het college, ambtenaren en 
Twente milieu zwaar te wensen over laat.  Ik had bijna willen schrijven: “kijk in de spiegel, kijk uzelf 
diep in de ogen en ga u een tijdje flink zitten schamen”, maar dat doe ik maar niet want dan bent u 
misschien niet op tijd voor de volgende Politieke Markt. 

Na deze lange inleiding waarbij ik wat frustraties van mij afgeschreven heb, resten mij nog een paar 
vragen: 

Heeft u inmiddels in de spiegel gekeken? Zo nee, waarom niet? 

Indien zich in de toekomst een vergelijkbare situatie voordoet, bent u dan bereid hoor en       
wederhoor toe te passen? Zo nee, waarom niet? 

Heeft u inmiddels maatregelen genomen om mails vanuit een fractie serieus te behandelen? Zo nee, 
waarom niet? 

 

Ik wens u veel wijsheid, 

Groeten, 

Roel Jaarsma 

Lokaal Hengelo 


