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Betreft: Overlast door sluikstort, zwerfvuil en niet opgehaalde PMD-zakken
Geacht college,
Volgens artikel 39 van het reglement van orde voor de vergaderingen van de gemeenteraad
stelt GroenLinks het volgende aan de orde:
In verschillende delen van Oosterhout, vooral Slotjes-Midden en Oosterheide-Oost, is in
toenemende mate overlast door PMD-zakken die na een ophaalronde blijven liggen.
Bewoners hebben hier vermoedelijk iets in gedaan dat niet in een PMD-zak hoort.
1. Kunt u aangeven hoeveel zakken gemiddeld per ophaalronde blijven liggen omdat er
verkeerd afval in wordt aangetroffen?
Doordat de zakken zonder enige uitleg blijven liggen, zorgt dit voor extra overlast:
● Mensen zetten nog snel hun PMD-zak buiten omdat ze denken dat dit nog
niet is opgehaald.
● Inwoners die te kwader trouw verkeerd afval in de zak hebben gedaan, halen
deze over het algemeen niet schuldbewust weer binnen.
● Inwoners die te goeder trouw iets verkeerd in de PMD-zak hebben gestoken,
weten niet waarom hun zak is blijven liggen.
GroenLinks begrijpt van inwoners uit deze wijken, dat de niet opgehaalde PMD-zakken
soms 2 weken lang blijven liggen of hangen als er niet eerder een melding wordt gedaan bij
de gemeente. In het laatste geval worden ze alsnog opgehaald. De PMD-zakken zorgen
voor extra overlast doordat deze ongedierte aantrekken.
2. Bent u het met GroenLinks eens dat het simpelweg laten liggen van PMD-zakken zijn
doel wellicht voorbijschiet als dit betekent dat het voor veel zwerfvuil zorgt?
a. Zo ja, welke betere opties zijn er?
b. Zo nee, waarom niet?

3. Worden er boetes uitgeschreven aan bewoners die verkeerd afval in de PMD-zakken
stoppen?
a. Zo nee, waarom niet?
b. Zo ja, hoeveel boetes schrijft de gemeente per week gemiddeld uit?
4. Op welke manieren wilt u de inwoners beter gaan informeren over wat er wél en niet
in de PMD-zak hoort?
5. Bent u het met GroenLinks eens dat de overlast van ratten in Slotjes-Midden en
Oosterheide samen kan hangen met PMD-afvalzakken en zwerfvuil?
6. Hoe groot is het rattenprobleem in deze wijken?
a. Hoeveel rattenvangkooien zijn er geplaatst in deze wijk?
b. Neemt de populatie af, toe of blijft deze gelijk?
7. Speelt dit rattenprobleem ook in andere wijken?
In verschillende gemeenten is de PMD-zak ingewisseld voor een PMD-bak. Dit zorgt voor
minder overlast door ongedierte, maar houdt ook tegen dat afval uit opengescheurde zakken
gaat zwerven.
8. Wat zou het kostenplaatje zijn van een dergelijke vervanging?
Uw college heeft de raad deze week laten weten dat er geen nascheiding komt van
PMD-afval. De prijzen zijn hoger en ook de CO2-uitstoot ligt hoger. GroenLinks heeft hier
daarom begrip voor. We hopen echter dat u de ontwikkelingen op dit gebied bijhoudt, omdat
nascheiding wel een schonere afvalstroom oplevert. Ook omdat andere afvalstromen op dit
moment stevig vervuild zijn met restafval, zo hoorden wij tijdens een werkbezoek van de
fractie van GroenLinks aan Attero in het begin van dit jaar.
9. Hoeveel onjuist afval treffen medewerkers van de gemeente gemiddeld per maand
aan in de papierbakken en GFT-bakken?
Een ander (maar niet minder groot) probleem is het sluikstorten van grof afval, zoals
meubels. De wijkgroep Slotjes-Midden gaf dit eind september al aan in de raad. Met name in
het gebied tussen de Tempelierstraat en de Dr. Janssenslaan is dit een groot probleem. De
wijkgroep schatte in dat bijna 1 FTE bezig is om dit afval op te ruimen. Ook in de
Schrijversbuurt in Oosterheide komt dit regelmatig voor.
10. Onderkent het college dit probleem en zijn er plannen om dit probleem op te lossen?
11. Hoeveel meldingen van sluikstort komen er maandelijks bij de gemeente binnen?
12. Hoeveel meldingen gaan daarvan over grof afval, zoals banken en elektronica?
13. Hoe vaak wordt de dader gevonden?
14. Hoeveel boetes worden er vervolgens gemiddeld per maand uitgeschreven?
In afwachting van uw antwoord verblijf ik,
Hoogachtend,
Uhro van der Pluijm

