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ADVIES
1.

In te stemmen met de beantwoording van de vragen van de VVD-fractie aan het College, conform artikel 38
van het Reglement van Orde, betreffende papiercontainer Hubenhof, middels bijgevoegde brief.

Art 38 VRAGEN
Papiercontainer nabij Hubenhof een de Westsingel.

Toelichting:
Al vele jaren staat er op de parkeerplaats naast de Hubenhof aan de Westsingel (op gemeentegrond)
een grote oranje verzamelcontainer voor oud-papier. Deze container is wekelijks, op beperkte tijden,
geopend. Deze grote oranje container neemt 3 parkeerplekken in beslag en het straatbeeld wordt er
niet fraaier op. Omwonenden ervaren tijdens de openingsuren parkeeroverlast terwijl de
parkeervakken zelf en het parkeerterrein feitelijk al te klein zijn met als gevolg; een groot aantal
parkeerschades. Ook zijn er al jaren problemen m.b.t. het beheer. Omdat toezicht ontbreekt wordt
er dagelijks oud papier maar ook ander huisvuil rondom de container geplaatst. Dit leidt dagelijks tot
vervuiling van de omgeving.
De bewoners van Hubenhof werken sinds jaren aan het op orde houden van hun directe
woonomgeving maar met deze container daar op die plek is het dweilen met kraan open.
De VVD-Venray vindt het prima dat verenigingen en andere non-profit organisaties in onze gemeente
papier inzamelen maar dat laat onverlet dat er hierbij geen overlast voor omwonenden moet
ontstaan.

Onze vragen:
1. Moet de beherende organisatie niet, zo vaak als nodig en desnoods meerdere malen per dag,
toezien op het gebruik en al het naast de container geplaatste papier en huisvuil per direct
verwijderen?
2. Is het niet veel beter om deze container te verplaatsen naar een plek waar meer toezicht
realiseerbaar is, bijvoorbeeld op een terrein dat buiten winkeltijden is afgesloten. (zoals de
papiercontainers bij de Welkoop)?
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Geachte raadsleden van de VVD-fractie,
Op 7 april jl. hebben wij van u vragen ontvangen conform artikel 38 van het Reglement van Orde.
Middels deze brief geven wij graag antwoord op de door u gestelde vragen.
In uw schrijven stelde u als volgt:
Al vele jaren staat er op de parkeerplaats naast de Hubenhof aan de Westsingel (op
gemeentegrond) een grote oranje verzamelcontainer voor oud-papier. Deze container is wekelijks,
op beperkte tijden, geopend. Deze grote oranje container neemt 3 parkeerplekken in beslag en het
straatbeeld wordt er niet fraaier op. Omwonenden ervaren tijdens de openingsuren parkeeroverlast
terwijl de parkeervakken zelf en het parkeerterrein feitelijk al te klein zijn met als gevolg; een
groot aantal parkeerschades. Ook zijn er al jaren problemen m.b.t. het beheer. Omdat toezicht
ontbreekt wordt er dagelijks oud papier maar ook ander huisvuil rondom de container geplaatst.
Dit leidt dagelijks tot vervuiling van de omgeving. De bewoners van Hubenhof werken sinds jaren
aan het op orde houden van hun directe woonomgeving maar met deze container daar op die plek
is het dweilen met kraan open. De VVD-Venray vindt het prima dat verenigingen en andere nonprofit organisaties in onze gemeente papier inzamelen maar dat laat onverlet dat er hierbij geen
overlast voor omwonenden moet ontstaan.
Allereerst willen wij graag opmerken dat uw stelling dat de papiercontainer 3 parkeerplekken in
neemt, niet juist is. Deze container neemt 1 parkeerplek in. Daarnaast bestaat er geen causaal
verband tussen de schades aan geparkeerde auto’s op het parkeerterrein naast de Hubenhof en de
aanwezigheid van de papiercontainer.
Op de volgende pagina gaan wij in op de door u gestelde vragen.
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Vraag 1: Moet de beherende organisatie niet, zo vaak als nodig en desnoods meerdere
malen per dag, toezien op het gebruik en al het naast de container geplaatste papier en
huisvuil per direct verwijderen?
Antwoord: De papiercontainer aan de Hubenhof wordt beheerd door Stichting Lourdeswerk. In de
overeenkomsten met papierinzamelende organisaties is (per 1 januari 2021) onder andere
vastgelegd dat indien een organisatie middels een verzamelcontainer oud papier inzamelt, de
organisatie er zorg voor moet dragen dat er gedurende de openingstijden van de container er
continu toezicht bij de container aanwezig is. Tevens dient de organisatie er voor te zorgen dat de
directe omgeving binnen 5 meter van de container schoon blijft. Onder andere over deze afspraken
is onlangs nog overleg gevoerd met Stichting Lourdeswerk. Kortheidshalve verwijzen wij hiervoor
verder naar het antwoord op vraag 2.
Vraag 2: Is het niet veel beter om deze container te verplaatsen naar een plek waar
meer toezicht realiseerbaar is, bijvoorbeeld op een terrein dat buiten winkeltijden is
afgesloten. (zoals de papiercontainers bij de Welkoop)?
Antwoord: We zijn reeds enkele maanden in overleg met zowel de (vertegenwoordiging) van de
VvE van de Hubenhof als met Stichting Lourdeswerk om te komen tot oplossingen voor de klachten
die door de VvE van de Hubenhof worden geuit ten aanzien van de papiercontainer. Dit is nog een
lopend proces. Hierbij is Stichting Lourdeswerk er onder andere duidelijk op gewezen dat 100%
toezicht tijdens de openingstijden vereist is. Daarnaast is afgesproken dat Stichting Lourdeswerk
ook enkele keren op zondag -de dag dat de container geheel gesloten blijft- bij de container gaat
kijken en bijgeplaatst oud papier of afval opruimt. Verder wordt er sindsdien ook al gezocht naar
een alternatieve locatie voor de container. Er zijn inmiddels verschillende eigenaren van potentiele
alternatieve locaties benaderd, maar dit heeft tot op heden nog geen toestemming opgeleverd. Bij
een verplaatsing dient rekening te worden gehouden met de omgeving, een goede bereikbaarheid
van de container en de inzamelgebieden van de 22 andere verenigingen/organisaties die oud
papier inzamelen.
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