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O. Wijnhoven

Geachte heer Meulenberg,
Op 10 juni 2018 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 het
containerpark aan de Nieuwe Markt in Echt.
Onderstaand treft u, met opneming van uw inleiding, onze antwoorden op uw vragen aan.
Tot mij hebben zich enkele bewoners van de nieuwe marktte Echt gewend met klachten
over het ondergrondse containerpark ter plaatse. Er wordt melding gemaakt dat het
containerpark uit aan het groeien is tot een vuilstortplaats. Dagelijks wordt er afval gedumpt
dat niet in de containers past, tot complete bankstellen aan toe. Diverse waarnemingen ter
plaats mijnerzijds hebben dit klachtenpatroon bevestigd.
Aansluitend op deze toelichting had ik dan ook graag antwoord op de volgende vragen:
Vraag 1:
Antwoord:

Bent u bekend met de door mij geschetst problematiek?
Ja, wij zijn bekend met deze problematiek.

Vraag 2:

Bent u het met mij eens dat de door mij geschetste situatie een afbreuk doet
aan de uitstraling van de Nieuwe Markt als geheel en dit een absoluut
ongewenste situatie is?
Ja, wij delen deze mening. Conform de geldende afvalstoffenverordening
is het dumpen van afval verboden.

Antwoord:

Vraag 3:
Antwoord:

Openingsïij

Bent u het met mij eens dat bij dit soort vervuiling van de openbare ruimte
passende sancties dienen te worden opgelegd aan de veroorzaker?
Wij delen uw mening en willen bekijken of het toezicht geïntensiveerd kan worden.
Ook willen we dit communiceren via publicaties in onder meer 't Waekblaad,
website en onze social media kanalen.
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Vraag 4:
Antwoord:

Vraag 5:

Antwoord:

Vraag 6:
Antwoord:

Bent u bereid een waarschuwingsbord te plaatsen dat het strikt verboden is
afval te deponeren buiten de aanwezige containers?
Ja, we zijn bereid om waarschuwingsborden te plaatsen bij de ondergrondse
milieuparken.
Bent u bereid een camera te plaatsen? Ten eerste als afschrikkende werking
en ten tweede om bewijsmateriaal te vergaren (kentekens) om effectief te
kunnen handhaven c.q. sanctioneren?
Wij zijn bereid om camera's te plaatsen, mits de kosten hiervan in verhouding staan
tot de problematiek. We bekijken momenteel welke mogelijkheden we hiertoe
hebben en welk besluitvormingstraject hiervoor nog nodig is.
Bent u bereid de buitendienst frequent te laten controleren op gedumpt afval
en dit te laten verwijderen.
Ja, de buitendienst gaat frequentere controles uitvoeren.

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,

drs. G.W.T. van Balkom
secretaris

Openingstijden: maandag 09:00 - 20:00 uur, dinsdag gesloten, woensdag .09:00 -17:00 uur, donderdag en vrijdag 09.00 -13.00 uur.
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