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Het college besluit de klacht ongegrond te verklaren,
Op 18 mei 2016 is bezwaar gemaakt tegen de plaatsing
een en ander middels bijgevoegde conceptbrief, met
van een ondergrondse vuilcontainer op Landgoed
dien verstande dat op pagina 1 bij de laatste alinea
Driessen. Op 6 juli 2016 heeft bezwaarmaker gevraagd
de redenen moeten worden vermeld waarom in een
zijn bezwaar verder als klacht in behandeling te nemen.
enkel geval is afgeweken van de standaard procedure
De klacht is er in gelegen dat aanwonenden niet actief
m.b.t. informeren van de belanghebbenden . Pagina
geïnformeerd zijn over de komst van de vuilcontainer,
2 eerste alinea neutraler formuleren.
terwijl de toekomstige gebruikers van de container wel
actief geïnformeerd zijn. Hierin mag volgens klager geen
verschil worden gemaakt. In een ander geval zijn
aanwonenden volgens klager wel geïnformeerd. Daarnaast
is klager van oordeel dat de omschrijving van de locatie
van de toekomstige container in Weekblad Waalwijk niet
juist was. Op 6 juli 2016 heeft klager zijn klacht mondeling
toegelicht aan de portefeuillehouder in het bijzijn van de
teammanager TORV. Het verslag van dit gesprek treft u
hierbij aan. Vanuit de gemeente is toegelicht dat het
gebruikelijk is dat in dit soort situaties alleen direct
belanghebbenden via een huis-aan-huis-brief worden
geïnformeerd. Daarnaast is er een publicatie in Weekblad
Waalwijk, die ervoor moet zorgen dat ook anderen worden
geïnformeerd. De locatie van de container is in het
Weekblad Waalwijk juist omschreven. In een ander geval
zijn er redenen geweest om de niet-gebruikers van de
container wel te informeren, zodat de situatie niet
vergelijkbaar is. Conclusie van het gesprek was dat men
het niet eens kon worden, zodat een formele afhandeling
van de klacht op zijn plaats is.
Nu het bestendig beleid is van het College om alleen de
direct-belanghebbenden via een brief op de hoogte te
brengen en er wettelijk gezien ook geen verplichting is om
alle derde belanghebbenden via eenzelfde brief te
informeren, wordt geadviseerd de klacht ongegrond te
verklaren. Als in een enkel geval wel alle aanwonenden
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worden geïnformeerd, vanwege bijzondere
omstandigheden dan wel vanwege een fout, maakt dit nog
niet dat dit voortaan in alle gevallen moet.

