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Beste meneer Van der Lee, 

 

In antwoord op uw brief van 7 juni 2020 vindt u hieronder de beantwoording van 

uw schriftelijk gestelde vragen over de afdoening van meldingen over de overlast 

van zwerfvuil. 

 
Vraag 1 
Bent u op de hoogte van het hiervoor geschetste beeld en zo ja, herkent u dat?  
 
Antwoord  
Ja, wij zijn op de hoogte van een toename van de hoeveelheid zwerfafval, illegale 
afvaldumpingen en bijplaatsingen van afval. Dit komt vooral omdat veel mensen 
sinds het begin van de coronacrisis thuis werken en thuis zijn en men hierdoor 
bijvoorbeeld meer tijd heeft om het huis en de tuin op te ruimen of te verbouwen. 
Ook bestellen mensen meer via internet, worden er meer afhaalmaaltijden 
gebruikt, et cetera. Deze toename van de hoeveelheid afval zorgt ook voor een 
toename van de hoeveelheid meldingen die de gemeente hierover ontvangt. Dit is 
overigens een landelijk beeld waarmee alle gemeenten in Nederland te maken 
hebben. 
 
Vraag 2 
Welke maatregelen heeft of gaat u ondernemen?  
 
Antwoord  
Ten eerste doet de gemeentelijke buitendienst er alles aan om, met de 
beschikbare middelen en menskracht, alle meldingen zo snel mogelijk af te 
handelen en alle afval op te ruimen. Zoals gesteld in het door u aangehaalde 
antwoord bezoekt de gemeentelijke buitendienst alle locaties waar afvalbakken en 
afvalcontainers staan minimaal twee keer per week. Ook is, of wordt, de 
ledigingsfrequentie van de afvalbakken waar nodig verhoogd.  
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Daarnaast gaan we een aantal extra afvalbakken plaatsen op zogenaamde 
‘hotspots’, zoals bijvoorbeeld recreatiegebieden en toeristische locaties. Verder 
maken we een groot aantal afvalbakken zichtbaarder door ze te beplakken met 
stickers.  
 
Er wordt daarnaast gezocht naar mogelijkheden voor extra inzet van personeel en 
materieel.  
 
Ook zijn en worden afspraken gemaakt met diverse ondernemers over het door 
hen opruimen en inzamelen van afval.  
 
Verschillende scholen, verenigingen en Buurt Bestuurt hebben een zogenaamd 
schoonconvenant of een adoptieovereenkomst voor het opruimen van zwerfafval 
met de gemeente afgesloten. Zij ruimen het zwerfafval frequent op in hun gebied. 
 
Ten slotte communiceren we regelmatig over afval en gaan we ook nadrukkelijker 
een beroep doen op het goede gedrag van mensen, om afval in de afvalbakjes te 
doen of mee naar huis te nemen. 
 

Vraag 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?  

 

Antwoord 
Wij kennen deze specifieke klacht niet. Wel is de locatie Kasteellaan in Heusden  
een bij ons bekende ‘hotspot’. De gemeentelijke buitendienst komt hier meerdere 
malen per week om het afval op te ruimen. De ervaring leert echter, dat vaak kort 
na het verwijderen van het afval, er opnieuw afval wordt bijgeplaatst. Wij 
vermoeden dat dit hier ook het geval is geweest. 
 

Vraag 4 

Begrijpt u dat mensen na twee meldingen zonder enig resultaat de moed opgeven 
en niets meer melden?  

 

Antwoord 

Ja, dat begrijpen wij en dat betreuren we dan tegelijkertijd zeer.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 

het college van Heusden, 

de secretaris, de burgemeester, 

  

mr. H.J.M. Timmermans drs. W. van Hees 

 
 


