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Betreft:                                   Diverse gedumpt afval in onze mooie        Aan: 
                                                 Gemeente.                                                       College van Burgemeester en Wethouders 
Referentie:                             Bianca Buinsters-van Bragt                           Postbus 10150 
Te bereiken onder :              06-52314032                                                   4900 GB Oosterhout 
                                                 Bianca.buinsters23@gmail.com 
Oosterhout:                           14 augustus 2020 
 

 
Geacht College., 
 
Gelet op het gestelde in artikel 39 van het Reglement van orde voor de vergadering van de gemeenteraad van 
Oosterhout stellen wij het volgende aan de orde: 
 
We merken op dat er in Oosterhout steeds vaker gedumpt afval te zien is. U kunt hierbij denken aan stoelen, 
bankstellen, etenswaren enz. Ook merken we op dat de oranje plastic zakken veel te vroeg aan straat gezet 
worden. Zelfs een week van te voren.  
 
We dit vaak met eigen ogen aanschouwen of we van onze Zappers (Zwerf Afval Pakkers) foto’s toegestuurd 
krijgen. (zie foto’s onderaan dit document)  
 
We te horen krijgen dat als er afval buiten gezet wordt of de oranje zak te vroeg buiten gehangen wordt,  
inwoners spullen erbij zetten/leggen, omdat de gemeente de spullen, oranje zakken, toch ophaalt als er een 
melding gemaakt wordt middels de gemeente app. Inwoners daardoor zelf niet met hun spullen naar de 
milieustraat gaan en de afvalkalender niet in de gaten houden voor de oranje zakken. Dat op een gegeven 
moment het einde zoek is. 
 
We hierdoor in Oosterhout: 
 

• Een rommelig straatbeeld krijgen.  

• Verloedering van de wijken krijgen. 

• Het milieu vervuilen wat we niet willen. 

• Inwoners met een rollator, kinderwagens niet normaal over het trottoir kunnen lopen omdat daar 
afval geplaatst wordt. 

• Overlast krijgen van ongedierte en diverse dieren die de zakken aanvreten en hierdoor wordt het 
afvalprobleem nog groter.  

• Niet het heel, schoon en veilige klimaat kunnen creëren wat we graag willen hebben als gemeente. 
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De fractie van Gemeentebelangen heeft de onderstaande vragen aan het College: 
 

➢ Hoe kijkt het college tegen deze ontwikkeling aan? 
➢ Bent u het met ons eens dat hier iets aan moet veranderen? 
➢ Kunt u onderzoeken of nadenken op korte termijn over oplossingen voor deze problemen? We zien 

hierbij graag dat u de gemeenteraad en zappers/inwoners bij dit proces betrekt. 
➢ Hoe kijkt het college aan tegen de bovenstaande opmerking van de gemeente app betreffende het 

ophalen van het afval? 
➢ Welke optie kan het college toepassen als het om handhaving gaat? Kunnen we hierbij bijvoorbeeld 

kijken naar het beleid in omliggende grote gemeente.  
➢ Hoe denkt het college het gedrag van onze inwoners te veranderen? 

 
 

Uw antwoorden zien wij binnen de daarvoor gestelde termijn met belangstelling tegemoet. 
 
Hoogachtend, 
 
Bianca Buinsters-van Bragt 
Fractielid  Gemeentebelangen 
Kamerlingh Onneslaan 26 
4904 KJ  Oosterhout 
 
i.a.a. BN/De Stem, Nieuws uit Dorst, ORTS, Oosterhout nieuws en Weekblad Oosterhout. 

(dit zijn de contactgegevens : oosterhoutvandaag@orts.nl, redactie@nieuwsuitdorst.nl, 

Internet@bndestem.nl, oosterhout@nieuws.nl , redactie@orts.nl , oosterhout@emdejong.nl 

redactie.oosterhout@bndestem.nl) 
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