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Gorinchem : 22 juni 2018 

Betreft  : bevriezen reductie-plan brievenbussen Gorinchem-Dalem 

Uw onderwerp : verandering brievenbussen in uw omgeving 924390 d.d. juni 2018 

 

AAN 

Koninklijke PostNL B.V. 

T.a.v. de heer B. Husman en de heer R. Fuchs  

Postbus 30250 

2500 GG ‘s-Gravenhage          

 

 

Geachte heren,  

Naar aanleiding van uw brief betreffende verandering brievenbussen in onze omgeving, waarin u meedeelt 

de komende tijd het netwerk van brievenbussen aan te passen, deel ik het volgende mee; 

In de brief, die wij anderhalve week huis-aan-huis hebben ontvangen stelt u;  

- dat eind juni 2018 de overgebleven bussen zijn te vinden, 

- dat brievenbussen die vaak worden gebruikt worden behouden, 

- dat landelijke en regionale belangenorganisaties voor kwetsbare groepen zijn benaderd, 

- dat gezamenlijk is gekeken of brievenbussen voor iedereen toegankelijk zijn. 

 

Deze week heb ik met de servicedeskmedewerker van PostNL gesproken, maar deze had geen sluitend 

verhaal hoe deze brievenbus-reductie (zoals de medewerker dit noemt) tot stand is gekomen.  

Wat in werkelijkheid heeft plaats gevonden; 

- Opvallend is dat in een aantal gevallen in woonwijken de brievenbus (goed gevuld) verdwijnt, terwijl 

op andere niet logische plaatsen een bus blijft staan.  

- Uw medewerker beroept zich op regels van de provincie Zuid-Holland. Vooralsnog kan klanten 

contact centrum PZH niemand bij de provincie vinden die hier direct iets mee heeft te maken. 

- Uw medewerker kan niet aangeven welke belangenorganisatie voor kwetsbare groepen in 

Gorinchem betrokken zijn. 

- Vooralsnog is het onduidelijk of mensen die lokaal goed bekend zijn met de wijkstructuur (te 

informeren bij de gemeente) betrokken zijn bij deze brievenbus-reductie. 

- Het Gehandicapten Platform Gorinchem (SGPG) heeft zich ter elfde uren zelf gemeld, heeft 

aanbevelingen gedaan, maar zijn in het geheel genegeerd en niet meer betrokken. 

- Van gezamenlijk overleg is vooralsnog geen enkel teken te herkennen. 

- Plan lijkt niet gebaseerd overtuiging of argumentatie, maar gebaseerd op pure willekeur. 

Ik ben niet overtuigd dat u kwetsbare groepen heeft ontzien. Voor het besluit van inkrimping heb ik begrip, 

maar niet voor de wijze waarop dit nu gebeurt. Op zijn minst een zeer vreemde gang van zaken rond 

brievenbussen. Ik verzoek u het reductieplan van brievenbussen te bevriezen (bussen worden volgende week 

anders geruimd). Tevens in overleg te gaan met SGPG, wijkbeheer Gemeente Gorinchem en eventueel 

wethouder om nogmaals kritisch te kijken naar het plan.  

 

 

Met vriendelijke groet,  

Hans van Mourik, 

Fysiotherapeut / Raadslid Gemeente Gorinchem 

 

CC: Griffie Raad Gorinchem / B&W Gemeente Gorinchem / Stichting Gehandicapten Platform Gorinchem  


