
Geachte heer Bijvank, 
  
Graag reageer ik hierbij op uw brief van 3 juli 2012 waarin u stelt dat er veel kritiek is op het opheffen 
van de brievenbus op de hoek Kabof/Bieshaarlaan in Hoogland. Ook vraagt u of het mogelijk is in 
voorkomende situaties hier vooraf van gedachte over te wisselen.  
  
Om met uw laatste vraag te beginnen, het is het beleid van PostNL om vooraf de betreffende 
gemeente in te lichten over het verwijderen, verplaatsen of nieuw plaatsen van brievenbussen. Wij 
hebben de gemeente Amersfoort in dit geval geïnformeerd op 6 februari 2012. 
  
Ik heb de situatie met betrekking tot het opheffen van de brievenbus op de hoek van de 
Kabof/Bieshaarlaan opnieuw bekeken. Wij zien met de beschikbaarheid van de brievenbus ter hoogte 
van Kraailandhof 15 op zo'n 180 meter afstand geen reden deze brievenbus terug te plaatsen.  
  
Bij het weghalen/verplaatsen van straatbrievenbussen is PostNL gehouden aan de wettelijke eisen die 
de overheid stelt aan de bereikbaarheid van straatbrievenbussen. 
  
Die staan in de Postwet: PostNL moet ervoor zorgen dat in woonkernen met meer dan 5.000 inwoners 
binnen een straal van 500 meter een voor het publiek bestemde brievenbus aanwezig is.  
Buiten deze woonkernen geldt een straal van 2.500 meter. Voor uw informatie stuur ik de wettekst 
hierbij mee. De betreffende eisen staan in artikel 16, lid 8. 
  
PostNL kampt met aanmerkelijk slinkende postvolumes. Als gevolg daarvan vermindert PostNL, 
binnen het wettelijke kader, het aantal aanwezige straatbrievenbussen.  
Het beleid van PostNL is dat de brievenbussen die overblijven zoveel mogelijk op gemakslocaties 
staan. Daarnaast moeten ze goed bereikbaar zijn en op een veilige plek staan.  

  
Mochten wij volgens u toch iets substantieels over het hoofd zien, dan kunt u mij hierover bij voorkeur 
telefonisch bereiken.  
  
Ik wens u nog een prettige dag! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jordi Dumans 
Formulemanager 
Retail & Consumentenmarkt 

 


