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Onderwerp: artikel 35 vragen over drugsafval
Geachte voorzitter,
Volgens het jaarverslag van de politie draaien de illegale drugsfabrieken in onze provincie
Noord-Brabant op volle toeren. Nergens in Nederland vinden zoveel illegale
afvaldumpingen plaats als in onze provincie. Vorige week was het raak in onze gemeente
Aan de Nathalsweg in Hank zijn zondag flink wat vuilniszakken gevonden langs de weg.
Volgens de politie gaat het om ruim honderd zakken met daarin wietafval.
Eerder dit jaar was er ook een dumping met drugsafval op de Heuvelweg in Hank.
Het CDA is bezorgd om deze dumpingen omdat het een teken kan zijn dat ook in onze
regio illegale drugsfabrieken actief zijn.
Naar aanleiding van bovenstaande ziet de CDA-fractie in gevolge artikel 35 van het
reglement van orde de navolgende vragen schriftelijk beantwoord:
1. Kunt u aangeven of en hoeveel illegale drugsdumpingen er zijn geregistreerd in
onze gemeente, de afgelopen 3 jaar. Zijn er ook cijfer vanuit Woudrichem en
Aalburg bekend de afgelopen 3 jaar.

2. Is er binnen onze gemeente een beleid/aanpak wanneer er drugsdumping wordt
gemeld en hoe we daarmee omgaan.

3. Bij de laatste dumping was de gemeente, politie en waterschap betrokken. Kunt u
aangeven wie er op moet draaien voor de kosten en hoe hoog de kosten tot nu toe
zijn en ook van de afgelopen jaren.

4. Werken hierin we samen met Aalburg en Woudrichem en hebben we dezelfde
aanpak/beleid.

5. Is de veronderstelling juist, dat als er dumpingen zijn in onze regio dat ervan
uitgegaan mag worden dat er ook illegale drugsfabrieken actief zijn in onze regio.
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