
 

 

 

Schriftelijke vragen aan het college ( artikel 40 RVO ) 

 

Naar aanleiding van een artikel in het Brabants Dagblad van 24 Maart en het artikel op face-

book van 23 Maart 2022 aangaande wijziging milieustraat en dat vanaf 1 Juni 2022  

“puin & tuinafval” ingeleverd kan worden bij recyclingbedrijven in de regio hebben wij de 

volgende opmerkingen/vragen 

 

Als raad en college zijn we er altijd van uit gegaan dat Goirle een groene en duurzame ge-

meente moet zijn voor nu en in de toekomst. Tijdens de verkiezingen is er steeds op geha-

merd om het  fietsverkeer zoveel mogelijk te stimuleren en dat de auto te gast is.  

Voor ons valt dit niet te rijmen met de keuzes die het college nu maakt. Zowel het puin als 

tuinafval is vanaf 1 juni niet meer welkom op de milieustraat maar bij de alternatieve ont-

vangstlocaties t.w:  Firma donders in Esbeek en Firma Verhoeven te Tilburg. 

Alle 2 de locaties liggen volgens ons hemelsbreed ca. 10 KM van de gemeente Goirle af. 

Wat heen en weer rijden naar 1 van deze locaties gauw 20 KM bedraagt. 

Dit kan volgens ons niet de bedoeling zijn zeker gezien de verkeersbewegingen, meer  CO2 

uitstoot die dit met zich meebrengt en ook dat de benzineprijzen op recordhoogte zitten. 

U geeft aan dat de gemeente al jaren het ingezamelde puin en tuinafval na deze  recycling-

bedrijven brengt.  

Pro Actief Goirle stelt dan ook de volgende vragen; 

 

1. Is het een verkapte vorm van bezuiniging om  de burgers zelf hun tuin en  

puinafval te laten afvoeren? 

2. Zijn er meer recyclingbedrijven in de buurt dan de twee die worden voorgesteld?  

3. Om welke reden is de firma Paulissen nu niet in beeld? 

4. Als de firma Paulissen niet in beeld is omdat zij op dit moment geen vergunning heb-

ben, is een tijdelijke vergunning dan een oplossing? 

5. Zijn er afspraken gemaakt met de 2 recyclingbedrijven over de prijzen van afvoer? 

6. Hoe is het aan de burger uit te leggen dat men ca. 20 KM (visa-versa) moet rijden 

met zijn auto om puin of tuinafval af te voeren? 

7. Is deze “oplossing” structureel van aard?  

8. Levert deze “oplossing” ook financieel gewin op voor de gemeente en gaat daardoor 

de afvalstoffenheffing na beneden? 

9. Het verwerken van afval is een gesloten (geld) systeem wat door de inwoners zelf 

wordt opgebracht. Het is volgens ons dan ook vanzelfsprekend dat de burgers  

vooraf daarin gehoord worden! 



 

 

10. Is het college bereid dit besluit te heroverwegen en op te schorten na installatie 

nieuwe raad en te komen met een voorstel na de raad waarin alle mogelijke oplos-

singen en alternatieven zijn beschreven!  

 

 

Met vriendelijke groet, 

Bert van der Velden 

Pro Actief Goirle  

 

 

 

 

 


