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Nissewaard, 20 augustus 2018 
 
 
Betreft: schriftelijke vragen bedrijfsbusjes bij Reinis 
 
 
Geacht College, 
 
Vandaag werd via Spieke bekend dat Reinis bezoekers met bedrijfsbusjes en/of – 
aanhangers gaat weigeren.  De reden is dat er teveel bedrijfsafval zou worden gebracht. 
Reinis verwijst daarom bedrijfsbusjes en/of -aanhangers naar de Waalhaven. Nissewaard 
Lokaal is verbaasd over deze gang van zaken. Onze partij erkent dat bedrijfsafval niet 
thuishoort bij Reinis zonder afgesloten contract. Tegelijkertijd heeft het college inwoners 
gedwongen om meer afval zelf langs te brengen, omdat ophalen kosten met zich 
meebrengt. Hierbij voldoet het eigen voertuig – als men die al heeft – niet altijd, waardoor 
inwoners gedwongen worden creatief te zijn met het vinden van vervoer. Hierbij wordt ook 
vaak gebruik gemaakt van bedrijfsbusjes. 
 
Nissewaard Lokaal heeft daarom de volgende vragen: 
 

1) Is het college op de hoogte van deze maatregel?   

2) Is het college voorafgaand aan de invoering om advies of akkoord gevraagd? 

3) Wat vindt het gemeentebestuur van deze maatregel, waardoor inwoners die vervoer 

hebben moeten regelen nu geweigerd worden aan de poort? 

4) Nissewaard Lokaal kreeg zelfs een klacht van een inwoner die een busje had 

gehuurd dat deze geweigerd werd op de werf. Dit lijkt ons zeker ongewenst. Is het 

gemeentebestuur op de hoogte dat ook gehuurde busjes geweigerd worden? Wat 

vindt het college van deze ontwikkeling? 

5) Veel mensen hebben door hun arbeidscontract een wagen van de zaak. Worden deze 

uitgesloten? 

6) Worden zzp'ers ook uitgesloten? Hoe kan Reinis bij zzp’ers het onderscheid maken 

tussen bedrijfs- en particulierafval?  

7) Hoe verwacht het college dat groot afval dat niet in de kofferbak past vervoerd 

wordt? Bijv. na een keukenverbouwing. 

8) Welke oplossing ziet het gemeentebestuur, om inwoners die geen eigen vervoer 

hebben en alleen een (bedrijfs)busje en/of -aanhanger kunnen regelen, tegemoet te 

komen? 

9) Is het gemeentebestuur bereid om het grofvuil weer gratis af te laten halen aan 

huis? Zo nee, waarom niet? 
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Wij zien uw beantwoording graag tegemoet. 
 
Hoogachtend, 
 
 
Chris Hottentot 
Fractievoorzitter 
Nissewaard Lokaal 


