
 
 
 
Eindhoven, 16 juli 2017 
 

Raadsvragen verzoek voortzetting ongeplande Pilot openhouden 
ondergrondse afvalcontainers. 
 
Geachte college,  
 
De PvdA vraagt regelmatig aandacht voor de overlast van de bijzet bij afvalcontainers. 
Bewoners ergeren zich aan de illegale bijzet en rotzooi die dit met zich meebrengt. 
Mede hierdoor heeft CURE een aantal plannen opgenomen om dit tegen te gaan. 
in haar jaarplan 2018.  
(zie lijst preventieve maatregelen, waaronder: samenwerking buurtbedrijven om bijzet 
eerder aan te pakken) 
 
Maar de ultieme suggestie van bewoners is nog formeel nog niet uitgeprobeerd: open 
houden van de containers zodat bewoners, ook zonder stadspas, het afval kunnen  
deponeren in de afvalcontainer 
 
Deze wens, van veel bewoners welke zich dagelijkse ergeren aan de bijzet, is nog niet 
ingevoerd. 
Toch ziet de PvdA goede redenen om deze oplossing nu eindelijk uit te proberen middels 
een pilot.  
Feitelijk is recentelijk deze pilot al ongepland gedraaid: door storingen van de vuilcontainers 
hebben deze een periode open gestaan. 
 
Uit reacties van het publiek bleek dat na enige tijd ook de overlast van de bijzet 
verminderde.  
Blijkbaar kun je voorzichtig de volgende conclusie trekken: het wordt iedereen eenvoudig 
gemaakt om de vuilniszak, zonder stadspas, te deponeren in de open afvalcontainer. En dat 
leidt tot minder bijzet, dus minder overlast. 
 
Daarnaast hebben we begrepen dat in een stad als Utrecht momenteel ook een dergelijke 
pilot draait. 
 
De ongeplande pilot is wellicht iets te eenvoudig om hieruit conclusies te trekken, maar de 
reacties van bewoners stemmen hoopvol. 
 
 
 
 



Dat maakt dat we de volgende vraag hebben: 
 
1. Bent u bereid gezien de bemoedigende effecten van de ‘ ongeplande pilot openstelling 
afvalcontainers’ en de recentelijk ingezette proef in Utrecht, ook in Eindhoven een 
gereguleerde proef te draaien zodat de dagelijkse ergernis rondom illegale bijzet 
verminderd?  
Uiteraard kan deze proef moeten lopen naast de genoemde maatregelen van CURE uit het 
jaarplan 2018. 
 
2. zoja, bent u bereid om deze pilot gezamenlijk met de bewoners van het betreffende 
gebied vorm te geven?  
 
3. Wanneer u de pilot invoert bent u dan ook bereid de conclusies van de proef met de raad 
te delen? 
 
 4. Indien de pilot is geslaagd, bent u dan bereid alle afvalcontainers open te stellen in 
Eindhoven zodat de alle inwoners afval kunnen deponeren zonder dat zij in het bezit zijn van 
de stadspas?  
 
5. Indien u niet bereid bent om een pilot in te voeren kunt u dit dan toelichten wat hiervan 
de reden is? 
 
 
 
 Eric Cols raadslid PvdA 
Frank Depla Raadslid PvdA 
 
 


