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Geachte leden van het college, 
 
N.a.v. deze brief heeft Helder Helmond een paar vragen  
Door de drukte bij de Milieustraat is er gekozen om een tijdvak aan te geven om dan toch te kunnen komen 
Wij snappen dat deze maatregelen nodig zijn  
Er wordt gesproken over het voorkomen van dumpingen, 
Door het sluiten van de milieustraat zijn er al dumpingen gesignaleerd in de bossen en omgeving  
 
Daarom hebben wij de volgende vragen; 
 

1. Is er al bekend hoeveel dumpingen er nu al hebben plaats gevonden in Helmond van grof afval 
zoals banken en andere rommel en dumpingen bij prullenbakken in de stad? 

2. Is dit waarschijnlijk het resultaat van het sluiten van de milieustraat en dat de inwoners meteen hun 
volle aanhanger leeg hebben gegooid  

3. Worden er ook boetes uitgedeeld bij deze illegale dumpingen? 
4. Wat is de korte of lange termijn aanpak van deze dumpingen? 

 
Ik merk dat veel inwoners niet bekend zijn met de toegankelijke app van buiten beter ,deze meld meteen 
door naar de gemeente  
Vaak hoor ik nu dat ze al vaak gemeld hebben en dat de rommel dan niet wordt opgehaald. 
 

5. Kunnen we aandacht geven aan deze app?  
 
Wij hopen dat de schade voor de natuur beperkt is  
Zoals een brand in de bossen van het oude boswachters huisje  
Door het afval dat gedumpt wordt is het wel makkelijker om brand te stichten en zijn de gevolgen  
Voor de natuur niet te overzien. 
 
Namens de fractie van Helder Helmond  
Alexandra Koolen  
Gemeenteraadslid  
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Antwoord van het college van burgemeester en wethouders: 
 
Naar aanleiding van uw bovengenoemde brief, delen wij u het volgende mede: 
 
De gemeentelijke milieustraat is begin april voor een korte periode gesloten geweest. Aanleiding was de 
grote drukte. Hierdoor kon tijdens de reguliere opening van de milieustraat de corona-richtlijnen van het 
RIVM niet worden gehandhaafd en kwam de veiligheid van bezoekers en personeel in gevaar. Middels 
aanpassingen zoals contactloze betaling, een maximaal bezoekers en de inzet van beveiligers 
respectievelijk verkeersregelaars kon de milieustraat weer open. Aanvullend hierop hebben we een 
afsprakensysteem doorgevoerd, waardoor de wachtrijen aan de poort sterk zijn afgenomen. 
 
Helaas hebben we moeten constateren dat er nu sprake is van een lichte toename in het aantal 
afvaldumpingen. Normaalgesproken zien we 0-2 dumpingen van afval per dag. Op dit moment is dat 3-5 per 
dag. Dat is niet enkel het gevolg van de tijdelijke sluiting of de aangepaste openstelling van de milieustraat. 
We zien daarnaast ook meer zogenaamde bijplaatsingen naast verzamelvoorzieningen (ondergrondse 
containers, container cocons, verzamelhokken). Omdat er in huishoudens tijdens de corona-beperkingen 
meer afval vrijkomt, worden deze voorzieningen intensiever gebruikt. Eventuele storingen of volle containers 
leiden helaas dan op sommige locaties tot bijplaatsingen. 
 
Bij een melding van een afvaldumping is de vaste werkwijze dat er door onze handhavers altijd getracht 
wordt om iemand op heterdaad te betrappen of te achterhalen wie het afval gedumpt heeft. Helaas lukt dat 
niet altijd, maar lukt dat wel dan krijgt diegene een boete en draait deze op voor de opruimkosten. We 
streven er naar om afvaldumpingen en bijplaatsingen binnen 1 tot uiterlijk 2 werkdagen op te ruimen en 
storingen aan verzamelvoorzieningen zo spoedig mogelijk te herstellen. 
 
Zowel voor de korte als lange termijn blijven we hierboven beschreven werkwijze voortzetten. Het aantal 
afvaldumpingen en bijplaatsingen blijven we monitoren en indien nodig worden aanvullende maatregelen 
getroffen. 
 
Uiteraard vragen wij onze inwoners wel om afvaldumpingen direct bij de gemeente te blijven melden. 
Meldingen die op deze wijze worden gedaan, komen via onze systemen direct bij betrokken medewerkers 
en Blink terecht. De Buitenbeter-app sluit niet automatisch aan op onze systemen, waardoor er bij de 
afhandeling van meldingen via deze app, onnodige vertragingen ontstaan. We zijn bezig om te kijken hoe we 
de systemen beter op elkaar kunnen laten aansluiten om onnodige vertraging te reduceren. Meldingen 
kunnen het beste via onze website of tijdens kantoortijden via 14 0492 gedaan worden. 
 
Tenslotte refereert u aan een brand bij een oude boswachterswoning. Dit betreft particulier terrein (Bakelse 
Beemden), waarvan onbekend is hoe de eigenaar omgaat met prioritering en opruimen van afvaldumpingen. 
 
 
Burgemeester en wethouders van Helmond 
 
Mevr. P.J.M.G. Blanksma-Van den Heuvel                                   H.J. de Ruiter 
Burgemeester                                                                               Secretaris 
 


