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V. Bongaerts

Geachte heer Bisschops,
Op 20 september 2017 heeft u ons op grond van artikel 33 van het Reglement van orde voor de
vergaderingen van de raad van de gemeente Echt-Susteren schriftelijke vragen gesteld over
afvalbakken in Echt-Susteren.
Onderstaand treft u met opneming van uw inleiding onze antwoorden op uw vragen aan.
Inleiding:
Wij hebben kennis genomen, dat na de herinrichting van diverse straten in de
gemeente Echt-Susteren, diverse afvalbakken nog niet zijn teruggeplaatst. Dit geeft
voor de inwoners, bezoekers en bewoners overlast, daar deze nu extra meters af
moeten leggen om iets weg te gooien en het gemakshalve nu op de grond wordt
gegooid. Tevens mensen die de hond uitlaten en de 'hondenpoep' zakjes weg willen
gooien, niet meer overal met deze zakjes terecht kunnen.
Als voorbeelden:
-

Bij het zorgcentrum de Eghte, hier ligt door het ontbreken van de bakken, meer
hondenpoep dan normaal. Dit geeft hinder voor de omwonenden en de inwoners.

-

Rondom de Graaf en het centrum van Echt zijn ook geen afvalbakken
teruggeplaatst.

-

In het nieuwe centrumplan van Susteren zijn geen afvalbakken geplaatst.

Aansluitend op deze toelichting had ik dan ook graag antwoord op de volgende
vragen:
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Is het college bekend dat de afvalbakken na de (her)inrichting niet zijn
(terug)geplaatst?
Ja.
Deelt het college onze mening, dat voor het gemak van de bewoners
deze bakken, aanwezig horen te zijn?
Ja.
Is het college bereid om de afvalbakken terug te plaatsen?
Ja. In de maand oktober worden op diverse locaties weer afvalbakken
geplaats om het ontstaan van zwerfafval te voorkomen.

Op grond van artikel 33 van het Reglement van orde zullen de vragen en antwoorden op de lijst van
ingekomen stukken van de volgende raadsvergadering worden geplaatst.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Echt-Susteren,

i.W.T. van Balkom
secretaris
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