
   

                                            

 
 
Geachte burgemeester en wethouders,                                   Helmond 28 januari 2021 
 
 
Helder Helmond vangt veel signalen op uit de stad over ontevreden inwoners, die zich verbazen over 
de kostenstijging in onze gemeente inzake de afvalstoffenheffingen. 
Bent u bekend met de actiegroep AFVALSTOFFENHEFFINGEN NEE, ze zijn te volgen op social media  
en hebben dus ook veel volgers. De petitie is ook al meer dan 5.000x getekend. 
De Helmonders zijn BOOS. Waarom ze nu zoveel meer moeten betalen voor de grijze kliko. 
De gezinnen hebben geen keus, met 6x aanbieden, zoals de gemeente dit aangeeft red je het niet. 
Ze gaan op deze manier 20x per jaar bij betalen voor hun grijze bak, terwijl ze hun afval al goed 
deden scheiden. Helder Helmond heeft ook de brief met vragen van Groen Links gelezen, maar 
hebben toch nog wat vragen. 
 

1. Waarom is er door heel Helmond geen brief gestuurd, zodat alle inwoners bereikt worden? En 
waarom stuurt de gemeente niet de juiste informatie rechtstreeks door naar de burgers? 

2. Waarom zijn na meldingen ineens de gegevens van de website gehaald waardoor de inwoner 
niet meer kan inzien of er fouten zijn gemaakt in de registratie (Bij ophalen kliko)? 

3. Zijn de kosten niet hoger nu dat er meer vrachtwagens aan en afrijden door de straten, dan 
voorheen? Nu gemiddeld 3x per ophaaldag en dan nog een gemeente wagen, die de rommel 
komt halen. 

4. Waarom zouden Helmonders in de bossen gaan dumpen ipv scheiden? Omdat ze het niet 
kunnen betalen? 

5. Is het college op de hoogte dat er al veel gemeente prullenbakken worden vol gepropt en de 
zwarte vangbakken ook afvalzakken in worden gegooid? 

6. Is het college op de hoogte van het onderzoek dat in 2014 is gehouden? 
In dat onderzoek staat dat de inwoners hebben aangegeven niet meer te willen betalen voor 
hun afval, dat ze meer ophaalmomenten willen voor plastic en GFT & dat inwoners 
inzamelpunten willen in de wijk waar ze eventueel hun PMD kwijt kunnen. 
En weer de mogelijkheid voor het thuis ophalen van grofvuil of elektrische apparaten. 
 
Als inwoners deelnemen aan zo’n enquête en dan jaren later alsnog de rekening  
gepresenteerd krijgen dan voelen ze zich gehoord. 

 
Helder Helmond vraagt aandacht voor de signalen uit de stad en de problemen die op ons af gaan 
komen, er zijn steden gestopt met diftar omdat dit de inwoners op kosten jaagt. 
 
 
Met vriendelijke Groet, 
Alexandra Koolen  
Gemeenteraadslid Helder Helmond 


