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Geacht College, 
 
Recentelijk werden wij door bezoekers van Landgoed Steenburg gewezen op de aangebrachte 
verharding van de Kasteellaan in Nieuwkuijk. Volgens betrokkenen zou die verharding recentelijk zijn 
aangebracht maar ook verontreinigd zijn.  
Ter plaatse hebben wij geconstateerd dat er in het gestorte “puin”, voor zover aan de oppervlakte valt 
te constateren, ook andere zaken te zien zijn zoals:  (stukken) kleding, plastic, restanten pvc buis, glas, 
glas met kit er nog aan, kunststof isolatiemateriaal, stukken van metalen strips et cetera. Of en in welke 
mate de dieperliggende verharding is verontreinigd weten wij niet. 
Wij hopen dat de hoeveelheid “vuil” die met het blote oog te zien is op het gedeelte Kasteellaan vanaf 
de Nieuwkuijksestraat/Bosscheweg tot de poort van het landgoed, niet maatgevend is voor de 
dieperliggende verontreiniging. 
Vorenstaande geeft ons aanleiding tot de volgende vragen: 
1. Heeft de gemeente opdracht gegeven tot het aanbrengen van de verharding op de Kasteellaan in 

Nieuwkuijk? Indien dat niet het geval is, wie heeft dan de betreffende opdracht verstrekt? 
2. Door wie is de vergunning verleend voor het aanbrengen van de betreffende verharding? 
3. Welke eisen worden er door de gemeente gesteld ten aanzien van te storten verharding op, in dit 

geval de Kasteellaan? 
4. Heeft er een controle door de gemeente plaatsgevonden nadat de betreffende verharding is 

aangebracht? Zo neen, waarom niet? 
5. Als de gemeente opdrachtgever was, hoe verhoudt de huidige situatie op de Kasteellaan zich tot 

het streven van diezelfde gemeente om zwerfafval tegen te gaan? 
6. Welke stappen gaat de gemeente ondernemen om de vervuiling ongedaan te (laten) maken en voor 

wiens kosten komt die sanering? 
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In afwachting van uw reactie verblijf ik, 
namens de fractie Heusden Transparant, 

 
H.J. Kleian 
Raadslid Heusden Transparant 


