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Gemeenteraad Roosendaal 
Postbus 5000  
4700KA Roosendaal 

 
 
 
contactpersoon : ing. B.P.L. Raeijmaekers Roosendaal : 25-03-2021 

telefoonnummer : 14 0165 ons zaaknummer : 385012 

onderwerp : Afhandeling Motie Wijkgerichte aanpak zwerfafval en 
bijplaatsingen 

uw kenmerk :  

  bijlage(n) : - 

 
Geachte leden van de Raad, 

 

De afgelopen periode is gewerkt aan de uitvoering van de motie Wijkgerichte aanpak zwerfafval en 

bijplaatsingen. Met de motie draagt de gemeenteraad het college op om: 

1. Een wijkgerichte aanpak te ontwikkelen, rekening houdend met de specifieke 

problematiek in de Westrand. 

2. Te bezien of ook andere delen van Roosendaal gebaat zouden kunnen zijn met een 

wijkgerichte aanpak. 

3. De raad vóór 1 april 2021 te informeren over de mogelijkheden hiertoe. 

 

Graag informeer ik u hierover in deze brief. 

 

Voor Westrand wordt een specifieke aanpak ontwikkeld die rekening houdt met de bijzonderheden van 

deze wijk. Dit gebeurt deels door de wijk Westrand specifiek te beschrijven en mee te nemen in 

diverse, reeds geplande activiteiten. Verder worden deze activiteiten aangevuld met een aantal 

activiteiten die speciaal voor/in Westrand worden uitgevoerd. 

 

Onderdelen van deze gecombineerde aanpak zijn: 

• In beeld brengen Hotspots. 1x per maand wordt een schouw uitgevoerd om de kwaliteit in de 

wijk in beeld te brengen en het verloop te volgen.  

• Dagelijks registreren van alle soorten dumpingen (zakken, meubels, bouw afval, enzovoorts) bij 

de verschillende hotspots in Westrand. Dit gebeurt door Saver. 

• Voor het themaproject “Bijplaatsingen” voert D&B een uitgebreid onderzoek uit in Westrand. 

Hierbij wordt gekeken naar het specifieke gedrag van de diverse groepen bewoners en wat de 

beste aanpak is om dit te veranderen. Deze aanpak wordt vervolgens uitgeprobeerd en 

gemonitord. 

• Bij elk thema (GFT+E scheiding, hangplekken, afhaalrestaurants) wordt gezorgd dat ook de 

anderstaligen worden bereikt. Hierbij wordt de wijk Westrand bij elk thema apart bekeken. 

• De afvalcoach gaat een cursus "afvalscheiden" geven op locatie in de wijk.  

• Social Klus wordt beter gepromoot in Westrand. Er komen relatief weinig hulpvragen uit deze 

wijk, terwijl die hulp wel nodig is. Social Klus helpt bewoners o.a. bij de afvoer van spullen naar 

het grondstoffencentrum. 

• De Gluton (elektrische zwerfafval zuigwagen) wordt extra ingezet in Westrand. Door duidelijk 

zichtbaar extra schoon te maken wordt schoon gedrag van gebruikers van de openbare ruimte 

gestimuleerd. 
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• Vrijwilligers worden extra gestimuleerd om zwerfafval op te ruimen. Ook wordt geprobeerd om 

nieuwe vrijwilligers te werven en een werkgroep op te richten. Samen met organisaties en 

professionals in de wijk wordt de aanpak uitgewerkt. De werkgroep Schoon Langdonk dient 

hierbij als voorbeeld en wordt hierbij betrokken. 

 

Bovenstaande opsomming zijn de acties die tot op heden zijn beschreven. Gaandeweg worden er nog 

meer acties ontwikkeld en uitgevoerd. 

 

Na de evaluatie is duidelijk welke delen van deze aanpak succesvol waren, en of deze in andere 

wijken (of delen daarvan) overgenomen kunnen worden. 

 

De beschreven aanpak wordt vooralsnog bekostigd uit bestaande financiële middelen/subsidies. 

Indien mocht blijken dat er extra middelen nodig zijn om deze aanpak in Westrand te continueren, of 

ook in andere wijken uit te voeren, dan volgt er op een later moment een verzoek in de Raad. 

 

 

Hoogachtend, 

Wethouder Duurzaamheid 

 

 

 

 

Drs. C.F.G.R. Koenraad 

 


