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Aanleiding
Tijdens de informatievergadering Bestuur en Beheer van 28 augustus jl. is de evaluatie van het
omgekeerd inzamelen besproken. Hierbij is een aantal vragen gesteld, die hieronder worden
beantwoord.
Informatie
1. Wethouder gaat na of er een aparte registratie is van de ledigingen van openbare
afvalcontainers en of hierin een toename zichtbaar is.
De afvalcontainers in de openbare ruimte worden standaard 2x per week geleegd. Indien het
nodig is gebeurt dit vaker – en bij bepaalde plaatsen en in bepaalde perioden zelf dagelijks. In
het algemeen wordt er vaker geleegd dan voorheen. Het afval dat wordt opgehaald uit
openbare afvalcontainers wordt meegeteld bij het zwerfafval en dumpingen.
2. Wethouder zegt toe de opmerkingen uit de “open vraag” van de bewonersenquête te
“analyseren” met betrekking tot het ongenoegen inzake de afstand naar de dichtstbijzijnde
afvalcontainer
Ruim 550 bewoners hebben de enquête voor evaluatie omgekeerd inzamelen ingevuld. De
laatste vraag was of er nog opmerkingen zijn over de afvalinzameling. Door 258 bewoners
een opmerking geplaatst (zie bijlage) Hieronder zijn de meest gegeven antwoorden
weergegeven.
 28 meldingen over dat de afstand naar de ondergrondse container te ver is, waardoor
bewoners o.a. de auto pakken om zakken met restafval weg te brengen;
 22 meldingen over dat ouderen moeite hebben met het wegbrengen van zakken met
restafval of scheiden van afval;
De overige opmerkingen hebben te maken met dat bewoners terug willen naar het oude
systeem(28), het systeem te duur vinden(37) of stankoverlast hebben van de ondergrondse
container of eigen container(17). De laatste opvallende categorie is dat 10 meldingen gaan
over het afvoeren van grof huishoudelijk afval. In het verleden verdween dit deels in de
minicontainer restafval. Nu kunnen bewoners het naar de milieustraat brengen of een
afspraak maken met de Afvalstoffendienst dat het grof huishoudelijk afval aan huis wordt
opgehaald.
3. Wethouder zegt toe dat er aandacht zal zijn voor de netheid rondom de glasbakken.
De gemeente Heusden huurt de glascontainers van de Afvalstoffendienst Den Bosch. Ook het
ledigen (1 à 2x per week), het reiniging van de containers en het schoonhouden van de
directe omgeving gebeurt door de Afvalstoffendienst. Dit gebeurt jaarlijks, en op basis van
klachten. In overleg met de Afvalstoffendienst wordt gekeken naar het ophogen hiervan.

