
 

 

 

 
 

 

  
 

 
 

 
 

 

Gemeente Hengelo 

   
PVV Hengelo 
Postbus 18   

7550AA Hengelo  
 

 Postbus 18 
7550 AA  Hengelo  

  
  

  

  

   

   

   

   

   

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum 

Raadsvragen inzake afvaldump 3460464  13 september 2022 

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 

U hebt ons raadsvragen gesteld inzake afvaldump. Hieronder gaan wij puntsgewijs op uw vragen 

in.  
 

1. Begin 2022 is er door de PVV de suggestie gedaan om de Oranje en Blauwe bovengrondse 
containers te verwijderen. De reden: sterke vervuiling PMD en Papier in deze containers die in 

eerste instantie als tijdelijk bedoeld waren.   Is het college het met de PVV eens dat de vervuiling 
hoger is dan bij de huis aan huis containers en ondergrondse papier en PMD‐containers?  

 

Ja, dit zijn wij met u eens. Zie ook ons antwoord op vraag 2.  
 

2. Ook bij de ondergrondse containers zien we veel papierdump. Papier dat bij een kleine 
windvlaag de wijken inwaait en het straatbeeld vervuilt.   Is het college het met de PVV eens dat, 
door slecht oud‐papier 1 x per maand op te laten halen door de verenigingen en de ondergrondse 

containers te verwijderen in de wijken, dit voor zowel de verenigingen en het vervuilde straatbeeld 

een betere oplossing is? Door het verwijderen van de ondergrondse papiercontainers zal de 
vervuilingsgraad sterk verbeteren.  

 
Het verwijderen van de bovengrondse containers voor PMD en oud papier zien wij zeker als een 

mogelijke aanpassing van de inzamelstructuur. Inzameling van PMD met doorzichtige zakken zorgt 
voor een betere kwaliteit (en dus minder afkeur). En huis-aan-huis ingezameld oud papier is 

minder vaak vervuild. Maar wij zien ook nadelen. Er moet een systeem worden opgetuigd met 
wekelijkse inzameling van PMD met doorzichtige zakken bij hoogbouw en een vier-wekelijkse 

inzameling van oud papier huis-aan-huis door verenigingen. Daarnaast leert onze ervaring uit het 
verleden dat inwoners hun PMD ook op niet inzameldagen aan straat zetten, waardoor er overlast 

door waaivuil ontstaat. Dit laatste was de reden dat wij in het verleden gestopt zijn met de 
inzameling van PMD met doorzichtige zakken. Het verwijderen van verzamelcontainers voor oud 

papier verlaagt bovendien de service voor onze inwoners.  
Samen met de andere Twentse gemeenten en Nedvang werken we aan een verbeteraanpak  

gericht op het zoveel mogelijk kunnen recyclen van ingezameld PMD. De focus ligt daarbij op de 
kwaliteit van het ingezamelde materiaal en het verzamelen van informatie over welke maatregelen 

wel en welke juist niet werken. In een aantal kleinere Twentse gemeenten zijn de 
verzamelcontainers voor PMD in dit kader recentelijk verwijderd. Wij volgen de effecten van deze 

maatregel.  
 

 
3. Is het college bereid om deze opties serieus te bekijken of gaat dit college verder op de oude 

voet?  
 



 

 

 
 

 

Bladnummer Zaaknummer Uw kenmerk 
2 3460464  

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 

Wij kijken serieus naar alle opties die bij kunnen dragen aan het bereiken van de doelstelling van 
een afvalloos Twente. Zie ook ons antwoord op vraag 2. 

 
 

4. Wanneer kan de raad met het college in gesprek om van het afvalbeleid een speerpunt te 
maken in deze raadsperiode om na 4 jaar een schoner Hengelo aan het volgende college door te 

geven? 
 

Wij gaan graag met de raad in gesprek over een herijking van ons afvalbeleid. Wij komen op korte 
termijn met een verzoek voor het organiseren van een politieke markt over de uitvoering van ons 

afvalbeleid en daarin de service verhogende maatregelen. 
 

 
Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Hengelo, 
de secretaris,    de burgemeester, 

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


