
 
Op 2 maart 2020 zal het nieuwe restafval inzamelingsbeleid in gaan in de gemeente Roosendaal. Het 
restafval zal dan eens per 4 weken worden opgehaald in tegenstelling tot het eerdere eens per 2 
weken. Bij de vaststelling van dit beleid is ook gesproken over de wisseling van de containers van 
onze inwoners: van kleine containers naar grotere of mogelijkerwijs ook van groot naar kleiner. 
Hierbij is in de gemeenteraad afgesproken en toegezegd dat deze wijziging gratis zou zijn en dat er 
een informatiebrief aangaande de containerwijziging richting onze inwoners gestuurd zou worden. 
 
Hierbij hebben we de volgende vragen: 
 
Vraag 1 
Kan de portefeuillehouder aangeven of dat deze brief al verstuurd is of nog verstuurd zal worden 
richting onze inwoners? Als deze al verstuurd is, wanneer is dit dan geweest? Wanneer deze nog niet 
verstuurd is, wanneer zal dit gebeuren? 
 
 
Zoals hierboven aangegeven, is er bij de vaststelling van het nieuwe beleid in de raad afgesproken 
om de containerwijziging gratis door te voeren voor onze inwoners. Nu horen we van inwoners dat 
hier toch kosten aan verbonden lijken te zijn en ook op 
https://www.samenaandebak.nl/roosendaal/beter-afval-scheiden/ staat er dat hier kosten aan 
verbonden zijn.  
 
Vraag 2 
2a: Kan de portefeuillehouder toelichten waar deze discrepantie vandaan komt? Graag een 
toelichting. 
2b: Kan de portefeuillehouder de inwoners verzekeren dat deze wisseling van containers, indien 
gewenst, alsnog gratis zal worden uitgevoerd? Zo ja, op welke termijn zal dit gebeuren? Zo nee, 
waarom niet? 
 
Alvast bedankt voor uw antwoorden. 
 
Namens, 
 
CDA, Roger van Nassau 
D66, Harm Emmen  
 

 Schriftelijke vraag 

 

                         

 

Datum 22 januari 2020 

Onderwerp Containerwisseling 

Betreft het een raadsvoorstel/raadsmededeling 
in de cyclus? 

Nee 

Portefeuillehouder wethouder Koenraad 

https://www.samenaandebak.nl/roosendaal/beter-afval-scheiden/
https://www.samenaandebak.nl/roosendaal/beter-afval-scheiden/


Wij beantwoorden uw vragen als volgt:  
 

1. Elk huishouden krijgt eind mei/begin juni een folder waarin wordt gemeld dat er een 
gratis omwisselactie komt na de zomer. Dit wordt nu ook al gecommuniceerd via 
andere kanalen. Elk huishouden met een eigen restafvalcontainer krijgt eind 
mei/begin juni een brief waarna men kan aangeven of de container kan worden 
gewisseld. 
 

2. a. De containerwijziging die na de zomer plaats vindt is gratis. Indien men echter nu 
meteen een container wil wisselen kan dat voor de reguliere kosten 

2. b. Jazeker, de containerwissel die na de zomer plaatsvindt is kosteloos voor de 
betreffende huishoudens. 

 


