
 

Valkenburg a/d Geul, 29 september 2021. 

Raadsfractie VSP, 
p/a Hekerbeekweg 66, 
6301 EN Valkenburg a/d Geul. 
Tel: 0611567995 mail: jef.kleijnen@gmail.com  

Aan: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente  
        Valkenburg a/d Geul. 

Betreft: schriftelijke vragen ex. art. 32 RvO van de gemeente Valkenburg  
            a/d Geul. 

Geacht college, 

Wij hebben u al eerder de vraag gesteld of u bereid bent om ook eens te kijken of er andere 
alternatieven mogelijk zijn om het zwerfvuil tegen te gaan in onze gemeente. Maar u blijft 
hiervoor ziende blind en horend doof. Terwijl er nog steeds op heel veel plaatsen zwerfvuil in 
de openbare ruimte gedumpt wordt in onze mooie gemeente. Dat is voor heel veel van onze 
inwoners een doorn in het oog. 

Daarom wederom een aantal voorstellen van ons. Wij zien dat er behoorlijk wat resultaat te 
behalen is in het terugdringen van het vele zwerfvuil wat in deze gemeente gedumpt wordt. 
Wat al zoden aan de dijk gezet heeft is de statiegeld regeling op de plastic petflesjes vanaf           
1 juli jl. Want deze werden veelvuldig gedumpt in de openbare ruimte. Ook het weghalen van 
de glas en textiel perronnetjes bij de diverse supermarkten draagt niet bij om het zwerfvuil 
een halt toe te roepen. Wat is er makkelijker voor mensen als ze bij het doen van hun 
dagelijkse boodschappen ook hun glas en textiel zouden deponeren in een container in de 
buurt van de supermarkt. Vooral voor oudere mensen en mensen slecht ter been was de 
vroegere glas/textielcontainer bij de supermarkt een heel goede uitkomst. Wat zou je nog 
meer kunnen doen om het zwerfvuil een halt toe te roepen in onze gemeente willen wij aan de 
orde stellen in de onderstaande vragen. 

N.a.v. het bovenstaande willen wij de volgende vragen ex. art. 32 RvO aan u stellen die wij 
graag schriftelijk beantwoord willen zien: 

•  Bent u als college bereid strenger op te laten treden tegen mensen die hun rotzooi 
overal zomaar dumpen? 
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•  Bent u als college bereid om mobiele camera’s te plaatsen op hotsspots waar veel 
afval wordt gedumpt? Is al eens eerder toegezegd, maar nog niets van terecht 
gekomen. 

•  Is het college bereid om er zorg voor te dragen dat twee maal per jaar het grof 
afval bij de mensen huis aan huis wordt opgehaald, of de mensen twee maal per 
jaar de kans bieden om dit gratis aan te bieden op het milieupark? 

•  Is het college bereid de openingstijden van het Milieupark in Valkenburg a/d 
Geul te verruimen? Zo zou je bv. ook op dinsdag het milieupark kunnen openen. 

•  Is het college bereid er zorg voor te dragen voor de invoer gele BEST-Zak 
(boeken-elektrische apparatuur speelgoed-textiel) in onze gemeente? 

•  Is het college bereid er zorg voor te dragen dat de glas en textiel containers weer 
teruggeplaatst worden en dat is waar ze in feite ook thuishoren bij de diverse 
supermarkten? 

Namens de raadsfractie van de VSP, 

Jef Kleijnen. 


