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Aan het college van B & W 
 

 
 Etten-Leur, 18-04-2020  
 D66FrUP200418 
 
 
 
Betreft: Zorgen ophalen restafval.  
 
 
 
 
Geacht college, 
 
Via de sociale media zien we regelmatig berichten over problemen rond het ophalen van restafval. 
Natuurlijk lezen wij de zorgen en commentaren op de tarieven en de wijze van ophalen van het afval, 
daar nemen wij kennis van, immers er is een democratisch besluit genomen, maar we zullen die 
geluiden zeker in de evaluatie meenemen. 
 
Echter ook zien we zaken die te maken hebben met hiaten in de procedures of het systeem, waar naar 
onze mening moet worden ingegrepen. 
Een van die berichten ging over het niet legen van containers waarvan de deksel niet dicht is. Natuurlijk 
dient de container goed aangeboden te worden, maar er blijken ook mensen te zijn die ongevraagd 
afval bij een ander in de container doen waardoor dan de deksel open blijft staan en die persoon met 
het probleem zit dat de container niet geleegd wordt (zie voorbeeld onder de brief). Dat kan volgens ons 
niet de bedoeling zijn. 
Ook waren er weer berichten over het plaatsen van afval bij de diverse ondergrondse containers in onze 
gemeente. Hoewel dat vooral zijn oorzaak heeft bij het (asociaal)gedrag van een (hopelijk) kleine groep 
inwoners, baart dit wel zorgen. 
Dit leidt tot de volgende vragen: 

1. Is het college ook op de hoogte van deze berichten? 
2. Met betrekking tot dumpen van afval is het college met ons van mening dat strenger toezicht 

nodig is en bent u ook van plan daar extra op in te zetten? 
3. Met betrekking tot het probleem van het illegaal bij ander afval in de containers dumpen, vragen 

wij uw college om maatregelen te nemen. We wijzen u o.a op het systeem dat men in 
Oosterhout hanteert, met een slot op de container. Is een dergelijke oplossing ook in Etten-Leur 
mogelijk? 

4. Kunt u in de tussentijd wel zorg dragen dat mensen die zich aan de regels houden, maar wel de 
dupe zijn van het illegaal bijvullen van containers geholpen worden zonder daarvoor extra 
kosten in rekening te houden? Is het mogelijk tijdelijk iets minder streng het beleid van wel of 
niet ledigen na te volgen in afwachting van een oplossing? 

 
 
Wij zien uw reactie graag tegemoet. 
 
Met vriendelijke groet 
 
Fractie D66 Etten-Leur 
 
Ron Dujardin 
Fractie voorzitter. 
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Voorbeeld van een van de reacties op facebook: 
 

Je zet met je goede gedrag de kliko's netjes met de klep dicht aan straat. Je wilt ze de volgende dag 
binnen halen wat schetst je verbazing? Hebben er een paar zielige droeftoeters zakken erbij gegooid. 
Deksels staan dus open en dan worden ze dus niet geleegd. Overal rode vlaggetjes aan de kliko's in de 

straat..... Top afvalbeleid gemeente Etten-Leur 👍. Nu zijn dus fijn de mensen die het netjes doen de 
pineut..... 
 

 
 

Link naar de post met reacties. 
 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2545329479118423&set=gm.2546665608927870&type=3&e
id=ARBGQT-znKa2vkwFShvXd-sUKyY_V-
mFoD4lEpMfjBffB7XDE2whtVy5WYvB86DGSrcO2prD4PcGUWiO  
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