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Raadsvragen 

  
  
Beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld door de fractie Stadspartij betreffende prullenbakken en 
hondenpoep in de openbare ruimte 
  

  

Aan de leden van de Gemeenteraad 

  
Op 24 september 2019 heeft de fractie Stadspartij onder verwijzing naar artikel 36 van het reglement van 
orde voor de vergaderingen van de raad, de navolgende vragen gesteld over prullenbakken en hondenpoep 
in de openbare ruimte, het antwoord vindt u onder de vraag: 
  

1. Is het college het met ons eens dat het legen van een openbare prullenbak de taak van de 

gemeente is?  

Ja, het legen van openbare prullenbakken in de openbare ruimten is een taak van de gemeente.  

 

2. Is het college het met ons eens als de gemeente hier laks tegenover staat, onze inwoners ook laks 

worden?  

Wij besteden veel aandacht, tijd, voorlichting en middelen aan het schoon en opgeruimd houden van 

onze openbare ruimten. Voor zwerfafval en afvalbakken zijn de jaarlijkse kosten circa 

€ 460.000, --. Onze inwoners melden situaties van afval in de openbare ruimte, waarop wij zo snel 

mogelijk actie op ondernemen. Daarnaast treden wij op tegen inwoners die hun afval “illegaal” 

plaatsen in de openbare ruimten.   

3. Is het college het met het ons eens dat als de gemeente in genoeg afval voorzieningen voorziet, al 

bewezen is dat het rondslingerende afval met 50% zal afnemen? 

Ja, het blijkt dat met het huidige aantal afvalvoorzieningen de ingezamelde hoeveelheid zwerfafval  
               aanzienlijk is afgenomen. De inzamel hoeveelheden in 2016 zijn van 15.220 kg teruggegaan naar   
              10.500 kg in 2019 

Wel passen wij in deze maatwerk toe. Als wij signalen krijgen dat er openbare prullenbakken op  
               bepaalde plaatsen ontbreken dan wel verkeerd staan gaan we dit onderzoeken en komen op basis 
               waar het kan en de beschikbare middelen met een passende oplossing.  

Alle afvalbakken zijn de afgelopen jaren vervangen door dubbele bakken, één voor 

verpakkingsmateriaal en één voor restafval. Hiermee wordt de campagne voor de scheiding van afval 

ondersteund. 

              HVC is bezig met de vervanging van ondergrondse afvalcontainers voor modellen met een “zijklep”.   
              Zodat zakjes met hondenpoep  en ander zwerfafval via de “Zijklep” kunnen worden weggegooid.  
              Deze zijklep is toegankelijk zonder pasje.  
               
.  
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4. Wat zijn de beweegredenen geweest van het college om de inwoners de taak te geven om zelf 

prullenbakken de adopteren en te legen?  

Er zijn inwoners die zeer begaan zijn om de openbare ruimten schoon en opgeruimd te houden en 

hieraan een bijdrage willen leveren. Op grond van signalen van deze groep hebben wij een project 

ingesteld. 

Deze vrijwilligers hebben zich aangemeld en wij faciliteren deze door het project “Adopteer een 

afvalbak”. Alleen als inwoners en overheid samenwerken om de openbare ruimten schoon te 

houden, gaat dit lukken. Wij zijn zeer trots op deze vrijwilligers.  

 

5. Het is duidelijk dat er iets gebeuren moet. Is het college bereid dit anders in te gaan richten? 

Zie vraag 3  
 

 
  
  
Vertrouwende u met vorenstaande voldoende te hebben geïnformeerd. 
  
Den Helder, 13 oktober 2020 
  
  
  

 Met vriendelijke groet, 
 Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 
  

 
Jeroen Nobel 
burgemeester 

 
Robert Reus 
secretaris 

  


