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Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum 

Raadsvragen over zwerfafval in de 
binnenstad 

3269393  7 september 2021 

Geachte heer/mevrouw, 

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente. 

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

 Burgemeester van der 
Dussenplein 1 

gemeente@hengelo.nl 

Telefoonnummer 

  14-074 

Op 5 juli 2021 hebt u ons raadsvragen gesteld over zwerfafval in de binnenstad. Hieronder gaan 

wij puntsgewijs op uw vragen in.  
 

Heeft het college de verrommeling rondom het stadhuis zelf al geconstateerd? 
Ja, dit hebben wij geconstateerd. 
 
Wat vindt het college van deze ontwikkeling?  
Dit vinden wij geen positieve ontwikkeling.  
 
Is het college in gesprek met de omliggende ondernemers om dit probleem aan te pakken? 
Wij hebben inmiddels met SCH en KHN afgesproken om gezamenlijk met de ondernemers in de 
binnenstad in gesprek te gaan om hun te motiveren afval op de juiste manier aan te bieden. We 
constateren in de binnenstad een aantal hotspots met relatief veel verrommeling. Bij de betreffende 
ondernemers zal extra worden ingezet op bewustwording.  
 
Zijn er mogelijkheden tot sancties? 
Ja, in artikel 2.13 van het activiteitenbesluit is vastgelegd dat ‘degene die de inrichting drijft 

verwijdert zo vaak als nodig etenswaren, verpakkingen, sport- of spelmaterialen, of andere 

materialen die uit de inrichting afkomstig zijn of voor de inrichting zijn bestemd binnen een straal 
van 25 meter van de inrichting.’ 
Hier wordt door de OD Twente op toegezien. 
 
Wat vindt het college van het idee om elke ondernemer een Mc Donalds (stoffer en blik, zie 
link) te geven en daarmee het signaal af te geven dat we gaan voor een schone binnenstad? 
Zoals aangegeven bij de vorige vraag zijn ondernemers primair verantwoordelijk voor het 
schoonhouden van de directe omgeving van hun bedrijf. Wij zien het aanschaffen van hulpmiddelen 
daarom als een verantwoordelijkheid van de ondernemer zelf.  
 
Kan het college zorgen voor meer afvalbakken rondom deze plek? 
Tijdens de gesprekken met de ondernemers zal worden ingegaan op het vraagstuk of het aantal 
afvalbakken afdoende is. 
 
 

Echtheid van dit digitale document controleren? www.hengelo.nl/controleeruwdocument

https://www.hengelo.nl/controleeruwdocument


 

 

 
 

 

Bladnummer Zaaknummer Uw kenmerk 
2 3269393  

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente. 

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

 Burgemeester van der 
Dussenplein 1 

gemeente@hengelo.nl 

Telefoonnummer 

  14-074 

Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van Hengelo, 

de secretaris,    de burgemeester, 

 
De heer J. Eshuis                                 De heer S.W.J.G Schelberg 


