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Inleiding:
In het Vastenavondkamp (o.a. Cypressenstraat – Meidoornstraat – Diependijkstraat) in Blerick bij de
ondergrondse afvalcontainers lijkt het momenteel op sommige plaatsen wel een stortplaats waar iedereen
zijn of haar spullen kan dumpen! De gemeente Venlo is op de hoogte, werkt ook aan dit probleem, haalt
het vuilnis met regelmaat op. Echter het is dweilen met de kraan open! Het lijkt wel of de volgende dag de
illegale dumpers, weer op de loer liggen om te kijken of ze weer opnieuw hun rotzooi kunnen dumpen.
Men moet dan vooral denken aan burgers uit andere straten of wijken die afval elders in de stad
aanbieden. Het lijkt wel een stortplaats daar in het Vastenavondkamp! Dozen, zakken en winkelkarretjes
vol rotzooi worden er gedumpt! Met auto’s komt men uit alle hoeken aanrijden.
De afdeling Veiligheid en Handhaving houdt dagelijks toezicht bij de ondergrondse containers op het
onjuist aanbieden van afval. Omdat momenteel een verandering doorgevoerd wordt in het aanbieden van
afval en dit proces nog niet vlekkeloos loopt, constateren ook zij dat er meer zakken naar de containers
geplaatst worden. De burgers van Venlo wordt de gelegenheid gegeven om te wennen aan het nieuwe
systeem maar ook de gemeente en haar partner Van Gansewinkel zitten nog in een overgangssituatie. In
gevallen die daarvoor in aanmerking komen, wordt proces-verbaal opgemaakt.
Onze fractie heeft geconstateerd dat al deze inzet niet voldoende is om deze belabberde situatie op te
lossen. Het is momenteel een ongeregeld zooitje aan die kant van het Vastenavondkamp!
Op grond van het bovenstaande hebben wij de navolgende vragen:
1. Is het College bereid om, daar waar nodig, nog intensiever het afval op te halen en het dagelijkse
toezicht en de handhaving te verhogen, zo ja op welke wijze?
2. Welke mogelijkheden zijn er volgens u om samen te werken met het buurtpreventieteam in het
Vastenavondkamp, binnen hun bevoegdheden?
3. Welke mogelijkheden zijn er om de al aanwezige camera’s, eventueel in overleg met de
woningbouwvereniging in te schakelen?
4. Hoe is de situatie in andere delen van onze gemeente m.b.t. veranderingen op het gebied van
afvalinzameling?
5. Welke mogelijkheden zijn er eventueel om inwoners meer te betrekken bij controle en signalering van
illegaal dumpen?
Met vriendelijke groet,
Fractie LokaleDemocraten.
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