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Op 22 mei 2014 ontvingen wij vragen over de wijk Hoge Wal en afval buitengebied van de 
fractie Lijst Riel Goirle over het bovengenoemde onderwerp. In de commissie AZ zijn deze 
vragen reeds beantwoord. Op verzoek van de commissie treft u onderstaand de antwoorden op 
de gestelde vragen op schrift aan:

Vraag 1
Bent u bekend met de hangplek bij de hoek bij de Walhoeve in de Hoge Wal?

Antwoord:
Deze hangplek is bekend bij de afdeling VVH en afdeling R&B, Mainframe en de politie. De 
locatie is in april integraal besproken met de burgemeester, de wethouder Jeugdzaken, de 
politie, Mainframe, afdeling Ontwikkeling en afdeling VVH. Er is geen overlast door de 
jeugd geconstateerd met betrekking tot muziek, piepende remmen, hard wegrijden. Dit jaar 
hebben we nog maar weinig klachten over deze locatie gehad. 

De BOA controleert nog steeds deze locatie 3 keer per week. En ook hij constateert weinig 
overlast en weinig afval (wellicht omdat het al opgehaald is door de Diamantgroep). 
Mainframe is gevraagd om de komende tijd weer extra hier naar toe te gaan en de jeugd aan te 
spreken en te verzoeken de plek netjes achter te laten. Ook de politie zal de komende tijd 
extra toezien.

Vraag 2
Bent u bekend met de klachten over overlast voor de bewoners met name t.a.v. het afval?

Antwoord
Het betreft zwerfafval dat uit auto's wordt gegooid. Onze aannemer Diamant groep heeft de 
verplichting om de hele openbare ruimte op kwaliteitsniveau B te onderhouden. Dit betekent 



voor deze plek dat Diamant dagelijks controleert en opruimt. De opdrachtgever van de 
Diamantgroep bevestigt dit. De schaftkeet van de Diamantgroep staat op deze plek dus de 
mensen  van de Diamantgroep komen er elke dag. 

Vraag 3
Bent u bekend met het verzoek om tot adequate oplossingen over te gaan?

Antwoord
Zoals hierboven omschreven wordt er dagelijks gecontroleerd en opgeruimd. Aanvullend 
wordt gevraagd om het plaatsen van een afvalbak en verbodsborden. Eerder is aangegeven dat 
dit ons inziens weinig zin heeft omdat onze ervaring is dat hangjeugd geen enkele bereidheid 
heeft om afval in een bak te gooien. Toch hebben we na aanhoudende verzoeken opdracht 
verstrekt om een afvalbak te plaatsen. 

Vraag 4
Bent u voornemens hier gehoor aan te geven, zodat deze overlast ophoudt te bestaan?

Antwoord
Zie boven.

Vraag 5
Bent u bereid in overleg met de bewoners tot passende oplossingen te komen?

Antwoord
Indien nodig kan de gemeente in overleg met de bewoners samen kijken naar oplossingen.

Vraag 6
Bent u ook van mening dat het storten in het buitengebied weer toeneemt?

Antwoord
Ja, het aantal illegale storten neemt de laatste jaren toe in aantal, maar ook in omvang.

Vraag 7
Bent u bereidt hier extra aandacht te willen besteden? 

Antwoord
Alle illegale storten die voor 10 uur worden gemeld worden dezelfde (werk)dag opgeruimd. 
Vuilniszakken worden onderzocht op de aanwezigheid van adressen voor mogelijke 
handhaving.

Vraag 8
Op welke wijze zou u dat willen doen?

Antwoord
Zie hierboven
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