
 
 

 
Datum: 18 januari 2021 
Betreft: Schriftelijke vragen over containers in de binnenstad van Steenwijk 
conform artikel 39 reglement van orde 
 
Geacht college, 
 
OPA is gestopt met het ophalen van oud papier van ondernemers in de binnenstad. We constateren dat 
er nu inmiddels  op tenminste vijf verschillende locaties permanent papiercontainers (door 
ondernemers) zijn geplaatst. Bovendien blijkt dat sommige ondernemers in Steenwijk al lange tijd 
restafval verzamelen in (maxi)containers en deze permanent in de openbare ruimte laten staan. Uit 
inventarisatie blijkt dat het om totaal tenminste 35 (maxi)containers gaat op de volgende locaties: 
Oosterpoort, Scholestraat, Molenstraat, Waagstraat, Neerwoldstraat, Gedempte Turfhaven, 
Steenwijkerdiep en Kalverstraat. 
 
Begin september 2020 bleek dat vanuit een (permanent) geplaatste maxi-container honderden maden 
op het wegdek van de Kalverstraat krioelden. Met enige regelmaat wijst u inwoners van Steenwijkerland 
op de plicht containers kort voor het legen op de openbare weg te plaatsen en dezelfde dag weer op 
eigen terrein terug te zetten.  
 
Het vorenstaande roept bij D66 de volgende vragen op: 
1. Ondernemers moeten hun afval laten ophalen door een afvalverwerkingsbedrijf of zelf afvoeren. 

Sommige ondernemers verzamelen hun papier/karton inmiddels ook in afzonderlijke containers 
voorzien van het opschrift: bestemd voor papier/karton. Wat vindt u er van dat ook deze 
(maxi)containers permanent in de openbare ruimte staan?  
 

2. Sommige ondernemers plaatsen hun (maxi)containers) met restafval al jaren permanent in de 
openbare ruimte. Op grond van artikel 2.10 van de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) is het 
permanent plaatsen van vuilcontainers niet toegestaan. Dat roept de volgende vragen op: 

a. Wanneer en met wie hebt u in de afgelopen jaren stappen ondernomen om te bewerkstelligen 
dat de (maxi)containers van ondernemers uit het straatbeeld van de binnenstad in Steenwijk 
verdwijnen? 

b. Welke suggesties hebt u de afgelopen jaren gedaan c.q. welke afspraken heeft u gemaakt met 
ondernemers en/of hun vertegenwoordigende organisaties?  

c. Wat is de reden dat het college al die jaren geen gebruik heeft gemaakt van de bevoegdheid die 
zij op grond van artikel 2.10 APV heeft?  

d. Wanneer gaat het college handhavend optreden op grond van artikel 2.10 van de APV? 
e. D66 pleit er voor dat bij aanvang van het toeristenseizoen 2021 (stel 1 april 2021) de containers 

uit het straatbeeld zijn verdwenen. Wat is de datum waarop inwoners van de binnenstad, 
toeristen/bezoekers en ondernemers die zich wel aan de APV houden, er van uit mogen gaan 
dat de (maxi)containers) niet meer permanent in de binnenstad van Steenwijk staan?   

 
Met vriendelijke groeten, 
 
Emmy Elgersma 
Fractie D66 


