
Van: ……………  
Verzonden: maandag 1 augustus 2022 14:00 
Aan: Wassink, Robert <r.wassink@noordoostpolder.nl> 
Onderwerp: Voorstel ondergrondse containers Noorderbocht te Ens. 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Ik ben al ruim 5 jaar woonachtig aan de Noorderbocht … in Ens. Dit betreft een maisonnette 
huurwoning van Mercatus. Beter bekend als de piramidewoningen welke ook in Marknesse staan.  
 
Er staan in Ens 4 van deze piramide complexen in welke ieder 6 woningen zitten. Dit maakt een totaal 
van 24 woningen. Het betreffen de huisnummers: (oneven) 1 t/m 47.  
 
De helft van deze woningen heeft een klein tuintje. De andere helft zijn bovenwoningen met een 
balkon. Al deze woningen zijn klein en hebben slechts één slaapkamer. Dit maakt dat er voor zover 
mij bekend in geen van deze woningen meer dan 2 mensen wonen.  
 
Echter heeft elke woning wel beschikking tot 4 volwaardige afvalcontainers voor papier, plastic, gft en 
rest afval. Dit maakt dat er 96 containers om 4 piramide complexen heen staan gepropt. Dit heeft als 
gevolg dat er een groot deel van deze containers op het gras staat, schots en scheef in een hoekje 
gepropt, of weken lang langs de weg blijven staan tot ergernis van vele buurtbewoners. Lang verhaal 
kort, dit ziet er gewoon erg rommelig uit.  
 
Ik ben van mening dat de buurt er ontzettend van op zou knappen als er voor deze piramide-woningen 
ondergrondse containers geplaatst kunnen worden. Dan kunnen de afvalcontainers van eerder 
genoemde huisnummers, waaronder die van ondergetekende, ingenomen worden. Het betreffen 
allemaal kleine huishoudens dus de noodzaak van grote containers is er niet. 
 
In mijn ogen is de situatie te vergelijken met een flatgebouw. Hier heeft men ook niet 4 containers op 
de balustrade staan bij elke voordeur. 
 
Ik denk zelfs dat er al een perfecte, makkelijk te realiseren locatie voor de ondergrondse containers is. 
Namelijk ter hoogte van de drempel, precies tussen de tweede en derde piramide in, tegenover de 
Binnenhof. Hier ligt een stuk stoep welke bedoeld is voor containers aan de weg te zetten om deze te 
laten legen. Hier kan een vrachtwagen dus eenvoudig komen. Naast dit stuk stoep zit zelfs nog een 
stuk gras mocht er meer ruimte nodig zijn. Tevens zit dit dus precies in het midden van de piramide 
complexen en is dit zeer goed te belopen voor alle bewoners die hun afval kwijt moeten.  
 
Ik voel als bewoner van een goedkope huurwoning die gelegen is in een zeer nette, goed 
onderhouden buurt met voornamelijk koopwoningen, een stukje verantwoordelijkheid naar mijn buren 
om de buurt netjes te houden of nog netter te maken. Ik sta regelmatig in contact met omwonenden 
en heb dit onderwerp en de ergernis die erbij gepaard gaat meermaals voorbij horen komen.  
 
Daarnaast denk ik dat dit plan relatief eenvoudig uit te voeren is en indien het goed bevalt 
overgenomen kan worden in Marknesse. Ook denk ik dat de gemeente uiteindelijk geld met deze 
investering bespaard. Dit omdat een ondergrondse container veel minder vaak geleegd hoeft te 
worden in vergelijking tot 96 containers met allemaal een klein bodempje afval erin. Ook zal er middels 
de paslezer op de ondergrondse containers goed inzicht zijn te verkrijgen in het gebruik door 
omwonenden. 
 
Ik hoop dat u zich kan vinden in mijn voorstel. Indien gewenst kan ik enkele foto’s van de huidige 
situatie, en de plek waar ik denk dat de ondergrondse containers geplaatst kunnen worden opsturen. 
Daarnaast ben ik uiteraard bereid vragen via mail, telefoon of in persoon te beantwoorden. 
 
Met vriendelijke groet,  
 
……………. 
……………. 
……………. 
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