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Geacht College 
 
 
Wij ontvangen op dit moment veel klachten over zwerfafval, bijplaatsing van afval en overvolle 
afvalbakken in diverse kernen, in het bijzonder Oud Heusden en het centrum van Vlijmen. 
Diverse mensen hebben daarover melding gedaan bij de gemeente (o.a. digitaal) en krijgen dan 
ongeveer het navolgende schriftelijk antwoord als reactie: 
“Goedemiddag, het aanbod van zwerfvuil en dumpingen rijst op dit moment de pan uit. Onze 
medewerkers van de buitendienst werken zo snel mogelijk om alles op te ruimen, echter het lijkt 
dweilen met de kraan open. Dit houdt in dat wij op dit moment niet op elke melding direct kunnen 
reageren. Wij vragen hiervoor uw begrip. Wel willen we u vragen om indien de dumping/ bijplaatsing 
niet binnen drie dagen opgeruimd is een nieuwe melding te maken en hierin aan te geven dat dit 
eerder al gemeld is. In dat geval gaan wij proberen direct actie te ondernemen. U mag er van uitgaan 
dat alles wat wij vinden bij afvalbakken, glas- en kledingbakken en ondergrondse containers minimaal 
2 keer per week opgeruimd wordt. Soms vaker en in een enkel geval zelfs dagelijks.” 
Gezien de vele reacties hebben wij de volgende vragen: 
1. Bent u op de hoogte van het hiervoor geschetste beeld en zo ja, herkent u dat? 

 
2. Welke maatregelen heeft of gaat u ondernemen? 

 
3. Kunt u verklaren waarom een, inmiddels twee weken oude klacht over het dumpen van afval in de 

Kasteellaan in Heusden, nog steeds niet is afgedaan en het vuil er nog steeds ligt? 
 

4. Begrijpt u dat mensen na twee meldingen zonder enig resultaat de moed opgeven en niets meer 
melden? 
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In afwachting van uw reactie verblijven wij, 
met vriendelijk groet, 

 
F. van der Lee 
Fractievoorzitter Heusden Transparant 


