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Onderwerp Aanhoudende Afvaldump

Betreft het een raadsvoorstet/raadsmededeting

in de cyctus?

Nee

Beteidsterrein Openbare Ruimte

PortefeuiItehouder Wethouder Theunis

De gemeente heeft inmiddels miljoenen geïnvesteerd om de binnenstad weer aantrekkelijk te maken
voor haar inwoners en bezoekers. Echter zien we in de binnenstad met grote regelmaat dat bij
afualcontainers illegaalafualwordt gedumpt. Het moge een ieder duidelijk zijn dat dit niet bijdraagt
aan een aantrekkende werking van de binnenstad. Daar komt nog bij dat iedere belastingbetaler in
Roosendaal c.a. €4,- meebetaald via de afualstoffenheffing aan het opruimen van het afual van
anderen.

ln antwoord op eerdere vragen van de VLP over aanhoudende afualdump naast de afualcontainers
aan de Van Beethovenlaan, heeft u geantwoord dat, zodra de nieuwbouw van de supermarkt is
gerealiseerd, de bovengrondse containers zullen worden vervangen voor ondergrondse containers;
Dit omdat de ervaring leert dat het dumpen van afual sterk vermindert zodra de containers zich
ondergronds bevinden

De VLP vraagt zich af of deze maatregel voldoende doeltreffend is om het dumpen
van afualeen halt toe te roepen (zie foto).

Bij het dumpen van atual in de Dr. Heystraat heeft de politie (wijkagent) de moeite
genomen om de daders op te sporen. De VLP is van mening dat dit standaard zou
moeten gebeuren in gevalvan illegale afualdump.

Daarop heeft de VLP de volgende vragen

l. Hoeveel ambtelijke capaciteit (in uren) is er vorig jaar gestoken in het actief opsporen van de
daders van het illegaaldumpen van afualop straat?

2. Kunt u uw stelling, dat door het plaatsen van ondergrondse containers het dumpen van afual
sterk vermindert, onderbouwen met cijfers?

Alvast dank voor uw antwoorden

Namens de VLP,
Anryen van Gestel



Wij beantwoorden de vragen als volgt.

1.\n2017 bestond de ambtelijke capaciteit vanuit team Veiligheid, Toezicht en Handhaving uít

ongeveer 2400 uur op het houden van Toezicht, Voorlichting, Opsporing en Preventie op het

gebied van afual in zijn algemeen. Vanuit Saver is er ongeveer 900 uur ingezet.

Aan iedere melding over afual wordt een gevolg gegeven. Echter in veel gevallen leidt een

onderzoek niet tot een overtreder.

2. De genoemde stelling betreft ondergronds geplaatste glas-, kleding- en kunststofcontainers.

Deze stelling kan niet onderbouwd worden met cijfers.

Hoogachtend,

Namens het college van burgemeester en wethouders,

Toine Theunis

Wethouder duurzaamheid en milieu


