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Onderwerp: vervanging IBA 
 
 
Geacht college, 
 
 
Op 19 maart 2021 hebben wij bezoek gekregen van het bedrijf Copier om de IBA’s in onze tuin te 
vervangen, omdat de oude IBA’s gebreken vertonen. Onze IBA’s liggen in de voortuin met gietijzeren 
putdeksels erop en vallen niet op in de grasmat. Totaal liggen er in onze tuin 4 IBA’s met 4 putdeksels.  
 
Tijdens dit gesprek zouden wij de enige zijn waarbij de IBA’s vervangen zou moeten worden. Het bedrijf 
dat de nieuwe IBA zou leggen heeft zich totaal niet verdiept in de problematiek waarom de IBA 
vervangen moet worden.  
 
De zeer zware kleigrond drukt de wanden van onze IBA’s ineen. Copier wil 1 dunwandige kunststof IBA 
neerleggen met 1 groot gebolde kunststofdeksel, doorsnede ongeveer 2 meter. Zo’n deksel lijkt net een 
ruimteschip. Hetgeen betekent dat we er niet meer met een zitmaaier overheen mogen rijden, laat staan 
als er vee, onze schapen, losbreken met alle gevolgen van dien. Ook gezien de vlakke ligging in de 
polder bestaat het gevaar dat een dergelijk deksel bij storm weg kan waaien, en vergeet niet dat de 
kwaliteit van een dergelijk deksel achteruit gaat als deze open en bloot aan zonlicht wordt blootgesteld. 
Het deksel wordt op den duur bros. Het bedrijf zou naar een oplossing kijken voor een dergelijk deksel 
maar tot op heden niets meer gehoord noch van het bedrijf maar wel van de gemeente. Er is in de 
zomer van 2021 iemand komen kijken naar de IBA in opdracht van de gemeente hoe tevreden dat we 
erover zijn. Onlangs weer een brief gehad van de gemeente dat weer er iemand komt kijken. Al met al 
er gebeurt niets. 
 
Ook stinkt onze IBA als een open riool. 
 
Intussen zijn bij diverse buren de IBA”s wel vervangen, deze  nieuw aangelegde IBA’s zijn al aan het 
verzakken. Er staan zelfs dranghekken omheen. 
 
Een betonnen IBA zou een beter alternatief zijn. Dat is ook duurzamer en gaat veel langer mee. 
  
Wij verzoeken u dan ook deze brief door te sturen naar de fracties in de gemeenteraad. 
 
Met vriendelijke groet, 
Inwoner, gegevens bekend bij raadsleden en griffie 


