Vragenformulier
Datum: 14 juli 2020
Vragensteller: Wilko Pelgrom
Fractie: CDA
Raadsvoorstelnr:
Onderwerp: Milieuparkje Kastanjelaan te Hengelo
Beantwoording aan: Raads- en commissieleden
Inleiding:
Op 13 februari 2020 hebben omwonenden van de Spalstraat/Kastanjelaan te Hengelo
gebruik van hun inspreekrecht. Aanleiding was hun onvrede over de uitvoering van het
afvalbeleid door de gemeente Bronckhorst, ten gevolge daarvan het afnemend woongenot
van omwonenden van dit milieupark.
Naar wij hebben begrepen heeft de portefeuillehouder een afspraak op locatie gemaakt om
tot oplossingen te komen. Dit heeft naar onze informatie op 4 maart 2020 plaatsgevonden.
Op 10 maart 2020 zijn de afspraken door u aan deze omwonenden bevestigd per mail.
Daarbij is namens u aangegeven dat binnen 4 tot 6 weken door u duidelijkheid zou worden
verstrekt aan deze inwoners van Bronckhorst. Op 15 juli 2020 melden deze omwonenden
ons dat nog steeds geen duidelijkheid door u is verstrekt en dat de situatie op het milieupark
ver van acceptabel is.
Vraag (bestuurlijk/technisch)
Welke knelpunten zijn door u vastgesteld naar aanleiding van het gesprek met de
omwonenden van het betreffende milieupark te Hengelo?
Antwoord:
Begin maart heeft wethouder Hofman ter plekke gesproken met een aantal omwonenden
over de aanhoudende klachten over het milieuparkje. Tijdens dit gesprek zijn afspraken
gemaakt over het opruimen van zwerfvuil, het aanbrengen van rubber in de glascontainer om
geluidsoverlast te verminderen, het plaatsen van een bord met informatie over de
inworptijden. Daarnaast heeft de wethouder gesproken over een het aanpassen van de
parkeerplaats waardoor het niet meer noodzakelijk is te keren op de parkeerplaats. Voor het
aanpassen van de parkeerplaats is nader onderzoek nodig omdat dit gevolgen heeft voor de
verkeersituatie op de kruising Spalstraat/Kastanjelaan
Vraag (bestuurlijk/technisch)
Welke stappen heeft u gezet om deze knelpunten weg te nemen en op welke wijze heeft u
daarover gecommuniceerd met de omwonenden? Kunt u ons deze schriftelijk vastgelegde
afspraken doen toekomen?
Antwoord:
Wij zijn de afspraken die wethouder Hofman met de buurt heeft gemaakt nagekomen. Het
aanpassen van de parkeerplaats vergt meer tijd omdat dit gevolgen heeft voor de

verkeersituatie op de kruising Spalstraat/Kastanjelaan. Wij hebben met de buurtbewoners
afgesproken dat wij hier in september 2020 op terug komen
Wij hebben de omwonenden per mail van 10 maart 2020 geïnformeerd. Daarnaast is er ook
op 17 juli 2020 mailcontact geweest. De mails zijn geanonimiseerd bijgevoegd.
Vraag (bestuurlijk/technisch)
Omwonenden geven aan dat zij ontevreden zijn over de wijze (tijdigheid) van uw afhandeling
van de gemaakte afspraken en de communicatie daarover? Graag ontvangen wij uw reactie
hierop.
Antwoord:
De klachten over de afhandeling waren ons tot deze vragen en een mail van één van de
omwonenden van 30 juni 2020 niet bekend
Vraag (bestuurlijk)
Van welke overige milieuparken in Bronckhorst is u bekend dat inwoners overlast of hinder
ervaren? Kunt u ons een overzicht geven van alle meldingen die u daarover ontvangen
heeft, alsmede een overzicht van de afhandeling ervan over het afgelopen jaar (1 juli 2019
tot en met 30 juni 2020)?
Antwoord:
Één van de grootste ergenissen van onze inwoners zijn bijplaatsingen. Veelal grof
huishoudelijk afval dat gedumpt wordt op de milieuparkjes. Inwoners willen liever geen
milieuparkje naast hun deur. Anderzijds mag de afstand van de inwoners naar een
milieuparkje ook weer niet te groot zijn.
In ons meldingensysteem Topdesk houden wij het aantal en de aard van de meldingen bij.
Onderstaand overzicht laat zien dat het aantal meldingen over de eerste 5 maanden van
2020 op een aantal locaties een stijging en op een aantal locaties geen verschil ten opzichte
van de voorgaande jaren laat zien.

Dat is iets hoger dan het aantal melding in vorige jaren. Een beeld dat ook andere
gemeenten zien. Dit hogere aantal is voor een belangrijk deel terug te voeren op de COVID19 crisis. Mensen zijn veel thuis en produceren meer afval. In de meeste gevallen gaat het
om afval dat naar de afvalbrengpunten in Zutphen, Doesburg of Zutphen gebracht had
moeten worden. Grof huishoudelijk afval zoals (tuin) meubilair, tuinafval, (tuin) gereedschap,
vlak glas, speelgoed etc. Afval dat in veel gevallen gratis naar het afvalbrengpunt gebracht

kan worden. Bijplaatsingen zijn geen uniek probleem van de gemeente Bronchorst. Vrijwel
alle gemeenten kampen in meer of mindere mate met dit fenomeen.

In de raadsvergadering van 20 februari 2020 heeft u drie moties over de afvalstoffenheffing
en de afval- en grondstoffeninzameling aangenomen. Met motie 12-3 draag u ons op om
voor de zomer de opstartproblemen rondom de afvalparkjes op te lossen. Binnenkort wordt
u door middel van deze actieve informatievoorziening geïnformeerd `over de laatste stand
van zaken rondom de ondergrondse inzamelvoorzieningen in de gemeente. Wij hebben
een totaaloverzicht van de interne en externe meldingen over de periode 1-7-2019 / 1-72020 bijgevoegd.

