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Onderwerp :  Artikel 43 vragen m.b.t. afval versus zwerfafval in de gemeente 
Heusden

Geacht college,

Afgelopen week hadden we ook in onze gemeente de Clean up day. Vele 
verenigingen en burgers hebben zich daar voor ingezet. Daarnaast wordt er met 
regelmaat via overeenkomsten als Buurtschoon,  zogenaamde Zappers en 
schoolprojecten veel zwerfafval opgehaald. Een ieder is dan met recht trots dat 
hij/zij deelneemt aan het schoonmaken van onze gemeente. 
Het grote enthousiasme hierover wordt helaas vaak gefrustreerd als er de dag 
erna alweer nieuw afval ligt. De eerste vraag is dan waarom de gemeente dit niet 
aanpakt en er tegen optreedt? Maar tegelijkertijd weten we dat het hier vooral 
ook een complex mentaliteitsprobleem betreft en handhaven veel capaciteit kost.  
Toch wil DMP graag zien wat het college hieraan al doet of op korte termijn nog 
meer aan gaat doen. Wellicht zijn er ook voorbeeldprojecten elders in het land 
die bij ons kunnen passen.

Daarnaast constateren wij dat op recreatieplaatsen ( fiets- en wandelroutes, 
openbare zwemgelegenheden, etc.) in een Mooiweer periode, heel vaak de 
afvalbakken overvol zitten. Dus lang niet iedereen gooit gelukkig alles zomaar 
weg.  Vaak blijken deze bakken zondagsmorgens al uit te puilen en ligt er ook al 
afval op de grond. Onze inwoners maar ook de toeristen treffen die rommel dan 
in onze gemeente aan.  

DMP Heusden ziet graag verbetering in deze situatie.

VRAGEN:
 Welk beleid ter vermindering van zwerfafval hanteert de gemeente, hoe 

wordt dit uitgevoerd en hoe wordt dit gehandhaafd?
 Wat zijn de concrete resultaten van het handhaven?
 Welke knelpunten ervaart de gemeente en welk beleidsvoorstel m.b.t. 

aanpak zwerfafval kunnen wij op korte termijn verwachten? 
 Kunt u inzichtelijk maken hoeveel energie/ manuren/kosten de gemeente 

steekt in het ledigen en onderhoud van de (aantal) afvalbakken?
 M.b.t. de volle afvalbakken vragen wij of het een optie is om in de 

zomerperiode ook op de zondagochtenden (waar dit noodzakelijk blijkt) 
de afvalbakken te ledigen of op hotspots grotere afvalbakken te plaatsen?

 DMP heeft onlangs gevraagd om te onderzoeken of het beboeten (met 
hogere boetes)van vervuilers mogelijk is. Is dit inmiddels opgepakt en 
wanneer kunnen we een reactie/voorstel verwachten?

Wij zien de beantwoording graag tegemoet.

Met vriendelijke groet,  namens de fractie DMP Heusden,  Ivan van Hemert
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