
 

Barendrecht, 21 januari 2022

Betreft: Stand van zaken zwerfafvalbeleid

Geacht college,

Echt voor Barendrecht heeft via de site www.onzetoekomstisduurzaam.nl      meerdere zwerfafvalsets 
besteld en sinds 2 jaar ruimen wij bij al onze wijkbezoeken ook het zwerfafval op. Inmiddels is het 
nieuwe afvalsysteem zo ingericht dat je de zak met zwerfafval niet meer kunt deponeren in de 
ondergrondse afvalcontainer want dat kost de inwoner € 0,75 per afvalzak. Voor dit probleem wordt 
een oplossing geboden, nl. een rode sticker die op de betreffende zak geplakt kan worden. Na melding 
wordt deze zak dan door de gemeentelijke afvaldienst opgehaald. Inmiddels hebben wij al van 
meerdere actieve zwerfafvalruimers vernomen dat zij vanwege deze omslachtige en inefficiënte 
manier van aanbieden gestopt zijn met het opruimen van zwerfafval. Dit vinden wij eeuwig zonde.

Onze fractie heeft hierover de volgende vragen:

1) Bent u het met ons eens dat het laten rijden van een speciale afvaldienst voor een 
zwerfafvalzak geen goedkope en zeker geen milieuvriendelijke oplossing is?

2) Bent u het met ons eens dat het de zwerfafvalruimer niet makkelijk maar juist moeilijker wordt
gemaakt door deze manier van ophalen?

3) Deelt u onze mening dat iedereen die zich inzet om ons dorp mooi en schoon te houden hierin 
juist gefaciliteerd zou moeten worden?

4) Bent u het met ons eens dat het vele malen meer kost als de gemeente dit afval zelf uit de 
bermen zou moeten vissen?

5) Ziet het college een mogelijkheid om zwerfafvalruimers een speciale pas te verstrekken, zodat 
zij hun zakken met zwerfafval zelf in de ondergrondse container kunnen deponeren? Zo nee, 
waarom niet? 

Vanaf begin 2020 kunnen alle inwoners uit Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk via 
eerdergenoemde site een gratis zwerfafvalset bestellen. Volgens de site waren deze sets vorig jaar een
ware lockdown hit. 

Hierover hebben wij ook nog enkele vragen:

6) Hoeveel sets zijn er inmiddels in de gemeente Barendrecht uitgedeeld?
7) Heeft de gemeente in beeld hoeveel actieve zwerfafvalruimers er op dit moment in 

Barendrecht zijn?
8) Is er contact of contact geweest met de aanvragers van de zwerfafvalsets?
9) Is bij de gemeente bekend hoeveel kilo zwerfafval de zwerfafvalruimers per week opruimen?
10) Weet de gemeente of er een daling van het zwerfafval is ten opzichte van de periode van voor 

deze actie? 

We zien uw beantwoording met belangstelling tegemoet. 
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Met vriendelijke groet, 

Namens de fractie van Echt voor Barendrecht.
Dick Heijboer, fractiesecretaris.

Woordvoerder op dit dossier: Nicoline Blankenstein- van Heugten
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