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Geachte heren en dames, 

Op dinsdag 5 november 2013 heb ik telefonisch contact gehad met een medewerker van de 
gemeente Oude IJsselstreek over de zand opslag aan de Hogeweg. Ik heb mijn ongenoegen geuit 
over de hoeveelheid zand en de modder naast mijn woning en op straat. Hier heeft de medewerker 
een schriftelijke klacht van gemaakt. Op woensdag 6 november ben ik terug gebeld in verband met 
deze melding. Ik heb begrepen uit dit gesprek dat de tijdelijke zand opslag duurt tot dat het project 
klaar is. Na wat doorvragen blijkt dit eind maart 2014 te zijn. 

De klacht die ik, en andere bewoners hebben met de zandopslag, is de modder, zand en 
geluidsoverlast. We snappen niet dat dit midden in de bebouwde kom moet plaatsvinden. Er is 
voldoende ruimte voor opslag op de parkeerplaats bij het Ulftse Boys terrein en op de zeskamp. De 
reden voor de huidige gekozen opslag plaats is een economische, zo verwoorde uw medewerker de 
keuze van de huidige plek. De grondwerkzaamheden zijn dichter bij de zeskamp dan bij de huidige 
opslagplaats. Mocht het zand verplaats worden naar Sloot ( wat word verteld) dan is het Ulftse Boys 
terrein dichter bij. Dus wat dan de economische reden moet zijn voor de gemaakte keuze is ons 
onduidelijk. 

Volgens de richtlijnen grondverzet, indien er gekozen word voor een tijdelijke opslag, mag de 
duur niet langer dan 6 maanden zijn, moet de opslag plaatsvinden binnen hetzelfde gebied en de 
grond in dit zelfde gebied nuttig hergebruikt worden. Anders word het beschouwt als ontdoen van 
afvalstoffen. En voor ontdoen van afvalstoffen gelden andere richtlijnen. Dan kom je bij de 
richtlijnen geurgevoelige objecten. Een woning is een geurgevoelig object, dan moet de minimale 
afstand 100 meter zijn. Wat in deze situatie duidelijk niet het geval is, als deze richtlijnen van toe 
passing zijn in deze situatie. En u mogelijk de economische reden wel erg belangrijk vind en deze 
richtlijnen probeert te ontduiken. Verder geeft het aan dat het maar om 1 partij grond mag gaan, in 
deze zaak word er continu grond bijgevoegd. Tevens mag het maar om een bepaald kuub grond 
gaan. 

De insteek van deze brief is dat de gemeente het fatsoen heeft om de tijdelijke opslagplaats te 
verplaatsen naar een gebied buiten de woonwijk. De huidige opslagplaats zorgt voor veel overlast. 
De bewoners van Hogeweg 55, dit zijn oudere mensen met mobiliteitsproblemen en zicht 
problemen, glijden tijdens het wandelen bijna uit in de modder, de fysiotherapeut en thuishulp 
stappen in de modder als ze bij deze mensen op bezoek gaan om hun werk te doen. Mijn buurman, 
Hogeweg 68, is al met zijn fiets onderuit gegaan toen hij in de avond boodschappen ging doen. Mijn 
vader heeft problemen met het lopen, hij durft niet meer op bezoek te komen. Mijn moeder, ook zij 
heeft mobiliteit problemen verzorgt mijn hond als ik werk, ook zij is reeds bijna onderuit gegaan door 
het zand en modder. Ikzelf ben werkzaam als ambulant hulpverlener en kom bij diverse cliënten in 
huis, heb diverse overleg vormen met andere instanties. Ik ga met modderschoenen naar mijn werk, 
en kom met modderschoenen s 'avonds weer in huis. Wat als gevolg heeft dat ik dagelijks last heb 
van zand in huis, wat de kwaliteit van mijn vloer niet ten goede komt en er voor zorgt dat ik thuis 
meer werkzaamheden heb dan normaal het geval is. 



Naast dit alles wil ik nog aangeven dat uw medewerkers niet geheel eerlijk zijn. Mevr. Van Ree heeft 
op woensdag 6 november gebeld met eenzelfde klacht. Tegen mevr. van Ree werd verteld dat er nog 
geen enkele bewoner had geklaagd. Dit is niet correct, ik had mijn klacht al geuit op 5 november. 
Bewoners van de Eksterstaat ervaren dezelfde klachten als de door mij genoemde klachten in deze 
brief. Bij deze brief zijn namen en handtekeningen gevoegd van de mensen die deze brief 
ondersteunen. 

Wij hopen dat dit probleem zo spoedig mogelijk word opgelost en het terrein aan de 
Hogeweg/Eksterstraat ontruimd word van het zand. En dat de grond in de toekomst niet nog een 
keer word gebruikt als opslag. We hopen dat het een mooi grasveld mag worden met bankjes of een 
picknicktafel. 

Met vriendelijke groet, 



Naam Adres Handtekening 
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