
 
OPMERKING: 
 

Prinses Marijkestraat 1-24 wordt nergens vermeld. Zou locatie 2171 moeten zijn. 
 
ANTWOORD: 
 
Deze zijn onterecht weggezet onder maatwerk. Deze dienen inderdaad 
bijgeschreven te worden voor containernummer 2171. We zullen zorgen dat deze 
inwoners alsnog een brief krijgen met een uitnodiging voor de bewonersbijeenkomst. 

 
OPMERKING: 
 
Locatie 2081 op de overzichtskaart verwijst naar een verkeerde PDF namelijk 1081. 
 
ANTWOORD: 
 
Klopt helemaal, dit wordt zo spoedig mogelijk aangepast op de kaart. 

 
OPMERKING: 
 
Locatie 2111: hebben jullie hier geen vergunning van het waterschap nodig? Bij de 
herinrichting van de Molendijk werd al bezwaar gemaakt tegen het planten van een 
boom op de hoek van de Molendijk / Oostvoorstraat. Ik kan me voorstellen dat het 
Waterschap bezwaar maakt tegen een ondergrondse container in een waterkerende 
dijk. Hetzelfde geldt misschien voor locatie 2211. 
 
ANTWOORD: 
 
Dit is in beeld, locatie 2111 wordt opgenomen met het Waterschap.  OC 2211 valt 
buiten de waterkerende dijk. 

 
VRAAG: 
 
Waarom worden locaties 2061 en 2071 (Piet Heynstraat 2 x) niet samengevoegd en 
de container bij het grasveld in de van Galenstraat geplaatst (vroeger stonden daar 
ook bovengrondse containers). 
 
ANTWOORD: 
 
Met het oog op de respectievelijke loopafstanden is ervoor gekozen de twee 
containers uit elkaar te plaatsen. Bovendien zorgt de aanwezigheid van een 
gasleiding op de benoemde locatie ervoor dat de plaatsing van eventuele containers 
te ver in het groen komen waardoor lediging onhandig wordt en er veel groen 
verloren gaat. 
 
VRAAG: 
 



Is voor de laatste woningen aan de Omloop de locatie 2021 niet dichterbij? De 
bewoners kunnen via het pad langs de Molenkreek en De Wieken naar locatie 2021 
in de Grondmolen. Nu hebben deze laatste huizen een loopafstand van max 293 m. 
 
ANTWOORD: 
 
Als het voor de inwoners mogelijk is om door te steken tot container 2021 is dat 
natuurlijk geen probleem. Kan aangepast worden. Inwoners kunnen een verzoek 
voor een andere containerlocatie indienen per email of door invullen van een 
formuliertje op de bewonersbijeenkomst. 

 
VRAAG: 
 
De bewoners van de Steenbergseweg worden over 3 locaties verdeeld: 2181, 2171 
en 2101. Is er overwogen een container te plaatsen bij de brievenbus aan West 
Groeneweg / Steenbergseweg? Dat lijkt een geschikte locatie.  
 
ANTWOORD: 
 
Het klopt dat deze inwoners verdeeld worden, de lengte van de straat en 
vastgestelde loopafstanden zijn hier de oorzaak van. Wat betreft de voorgestelde 
locatie, onder het trottoir voor de brievenbus liggen elektra-, data-kabels en 
bovendien een gasleiding. Op het moment dat plaatsing eventueel ondergronds 
mogelijk zou worden betreft het een aanwezige boomkroon die roet in het eten gooit. 
Plaatsing is op deze locatie om die redenen niet mogelijk. 
 
OPMERKING: 
 
De bewoners van de Wipmolen vinden het onlogisch dat zij locatie 2211 (Molendijk) 
toegewezen krijgen terwijl achter hun huizen locatie 2011 (Houtmolen) ligt. 
 
ANTWOORD: 
 
Is wat voor te zeggen. Het verschuiven van deze aansluitingen is geen probleem. De 
bewoners kunnen (eventueel gezamenlijk) een andere containerlocatie aanvragen 
per email of op de bewonersavond. 

 

OPMERKING: 
 
De bewoners van Steenbergseweg 49 t/m 97 hebben locatie 2181 (Johan Frisolaan) 
toegewezen gekregen. Dat is niet echt handig. Zij moeten sowieso omlopen omdat er 
een heg staat langs de rijbaan en moeten vervolgens een drukke verkeersweg 
oversteken.  Een locatie op het parkeerterrein bij BP station of net om de hoek in de 
Dorus Rijkersstraat lijkt logischer. 
 
ANTWOORD: 
 
Vanwege de grote hoeveelheid Kabels en Leidingen is het onmogelijk om een OC te 
plaatsen aan de Dorus Rijkersstraat. Container 2081 was daar de enige mogelijkheid 
in het gehele gebiedje.  



 
Wat betreft een plaatsing van OC op het terrein bij de BP, dat rendeert onvoldoende 
voor een ondergrondse container.  
 
Met de plaatsingscriteria is telkens uitgegaan van een plaatsing in de kern, met een 
zo efficiënt mogelijke aansluiting van adressen, dat is in dit geval niet te realiseren.  
 
VRAAG: 
 
Ik heb begrepen dat de minicontainer voor PD (Plastic en Drankkartons)  een 240 
liter container wordt. Toch hebben sommige mensen daar problemen mee omdat ze: 
 

a)       Heel weinig PD afval produceren 
b)      Ruimtegebrek hebben resp. zo’n grote container onhandig vinden 
 

De vraag is dus: komen er ook kleine (140 l) minicontainers voor PD? En zo ja, 
scheelt dat in de kosten? 
 
ANTWOORD: 
 
De raad heeft besloten dat alle huishoudens een minicontainer van 240 liter krijgen. 
Dat heeft een aantal redenen: 

  PD is heel volumineus, veel huishoudens zullen dus deze ruimte wel nodig 
hebben.  

 Het legen van kleine minicontainers van 140 liter brengt eerder problemen met 
zich mee, omdat het PD in deze smallere containers eerder klem blijft zitten 

 De kleine minicontainers, zeker gevuld met PD, vallen met sterke wind eerder 
om. 

 
Na een jaar wordt het omgekeerd inzamelen geëvalueerd. Dan worden, als het dan 
nog een issue is, deze vragen ook meegenomen. 
 
Qua kosten maakt het heel weinig uit of 140 of 240 liter containers worden 
aangeschaft. 
 
N.B. Bedoeld was of het voor de burgers scheelt n de kosten, maar dat is niet goed 
begrepen. 
 
VRAAG: 
 
Ik kan nergens vinden hoe vaak of wanneer de minicontainers geleegd gaan worden. 
Gebeurt dat om en om of allemaal op één dag in de maand? Met verschillende 
wagens? 
 
ANTWOORD: 
 
De GFT en PD minicontainers worden tweewekelijks, om en om geleegd. Eigenlijk 
hetzelfde systeem als nu voor restafval en gft wordt gehanteerd. Het legen van de 
papiercontainers blijft net als nu een keer in de maand. 
 



OPMERKING: 
 
Locatie 2141 staat aan geduid als van Houtenstraat. Die straat bestaat niet in 
Dinteloord. Dat moet Vlaskam zijn. 
 

ANTWOORD: 
 

Dat is correct, wij zullen dit aanpassen in het locatieplan. 
 
OPMERKING: 
 
Volgens mij staan er in de van Heemskerckstraat niet alleen bedrijven maar ook nog 
enkele woningen. Waar moeten die bewoners naar toe? Locatie 2211 (Molendijk) is 
een forse omweg, locatie 2091 (nieuwbouw voormalig sportpark) of 2011 
(Houtmolen) lijken goede alternatieven. 
 
ANTWOORD: 
 
Volgens onze administratie betreft het de volgende woningen: 
 

van Heemskerckstraat 2   

van Heemskerckstraat 3   

van Heemskerckstraat 7   

van Heemskerckstraat 13 b 

van Heemskerckstraat 19   

 
Deze woningen zijn aangemerkt als “maatwerk”. Dat betekent dat deze huishoudens 
voorzien worden van een vierde minicontainer voor restafval. Daarnaast mogen deze 
huishoudens op een later moment nog aangeven van welke ondergrondse container 
zij eventueel gebruik willen maken, als ze geen vierde minicontainers willen. 
 
OPMERKING: 
 
N.a.v. de bijeenkomst dinsdagavond: 
 
- De omschrijving (PDF) van locatie 1521 (Boompjesdijk) op het locatieplan 
overzichtskaart is niet correct.  
- Er is nog geen vermelding van de informatiebijeenkomsten op de website. Graag 
toevoegen. 
 
ANTWOORD: 
 
De ballon op de interactieve kaart hoort daar niet thuis. We zullen deze zo snel 
mogelijk van de kaart verwijderen. De huishoudens aan de Boompjesdijk krijgen 
namelijk een vierde minicontainer voor restafval. 
 
Voor wat betreft uw tweede vraag: de data staan inmiddels op de website, onder het 
kopje planning. 
 
VRAAG: 



 
Het omgekeerd inzamelen houdt de gemoederen bezig, zeker in Dinteloord! 
 
Een vraag die door meerdere mensen gesteld wordt is: hoe zit het met kattengrit / 
kattenbakvulling. Mag die nu wel of niet bij het GFT afval? 
 
Er zijn gemeentes die een totaal verbod hebben ingesteld, maar er zijn er ook die 
stellen dat materiaal met een EKO / ECO / Milieukeur keurmerk wel bij het GFT 
kunnen, maar materiaal van minerale oorsprong niet. 
 
Probleem is dat op veel producten geen keurmerk staat. Ik heb zelf 2 verschillende 
soorten geperste houtkorrels in huis: van de Jumbo en van Intratuin. Beiden zonder 
keurmerk of zelfs zonder vermelding dat het materiaal bij het GFT afval mag. Maar ik 
neem aan dat deze gepeste houtkorrels in ieder geval bij het GFT afval mogen.  
 
Op de website van Milieucentraal staat overigens in eerste instantie dat 
kattenbakvulling bij het restafval moet, maar er staat ook een link naar de Stichting 
Milieukeur waarbij weer wel kattenbakvulling genoemd wordt die bij het GFT afval 
mag: 
 
https://www.milieucentraal.nl/bewust-winkelen/spullen-en-diensten/kattenbakvulling/ 
 
http://www.milieukeur.nl/Public/Milieukeur_NonFood_schemas/NL_SCHEMACOMP1
.pdf 
 
Het zou goed zijn om hierover duidelijkheid te verschaffen via de website van de 
gemeente, maar dit ook mee te nemen in de voorlichtingsavonden. 
 
ANTWOORD: 
 

Voor wat betreft het kattengrit geldt dat het niet alleen gaat om de vraag of het op 
basis van houtkorrels is of op basis van hout/papierkorrels, maar ook welke 
hulpstoffen er verder nog inzitten. 
 
Alleen kattengrit dat voorzien is van het milieukeur is gecertificeerd en alleen van dit 
grit kan dus met zekerheid gesteld worden dat het voldoet aan de eisen die gesteld 
worden om te mogen composteren.  
 
Het is zeker het plan om dit soort informatie te gaan verstrekken aan inwoners, ook 
later in het jaar wanneer we actiever gaan communiceren over wat nu precies waar 
in hoort. 
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