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Bijiage(n) Aantal bijlagen

Geachte heer Ten Vergert,

Op 3 januari 2021 heeft uw fractie een vraag gesteld aan ons over de overlast bij een aantal 
milieupleintjes in Oldenzaal. In deze brief gaan wij in op uw vraag.

Wij vragen u om op korte termijn over te gaan tot actie en ons hierover te informeren voor de vol
gende gemeenteraadsvergadering.

Acties
Om de actuele situatie goed in beeld te houden, ondernemen we al enige tijd bij alle milieupleintjes 
de volgende acties:
• extra, bijna dagelijkse, opruimacties (samenwerking tussen buitenbeheer en de boa’s);

monitoren van de hoeveelheden bijplaatsingen, zodat we gericht maatregelen kunnen inzetten 
en het effect kunnen meten en
voortdurende afstemming met Twente Milieu over het legen van de ondergrondse containers.

Planmatig aanpak
De milieupleintjes geven al langere tijd overlast door onjuist gebruik (bijplaatsing) en helaas is dit 
niet alleen een Oldenzaals beeld. Het gaat hierbij om een hardnekking (gedrags)probleem. We 
delen uw zorg over het aantal bijplaatsingen en de verrommeling en beraden ons op een aanvul
lende integrale aanpak van deze problematiek.

Er is op 14 januari een overleg geweest om een aanvullende integrale aanpak van deze problema
tiek voor te bereiden. Twente Milieu is hierbij ook betrokken om de mogeiijkheden te bespreken om 
een monitoringssysteem voor de vulgraad in de container te plaatsen. Bij het bepalen van de aan
pak maken we uiteraard ook gebruik van informatie en ervaringen van andere gemeenten. Ook 
kijken we naar de verwachte effectiviteit en benodigdheden voor de inzet van aanvullende commu
nicatiemiddelen en/of cameratoezicht (privacy, kosten etc.). Het plan van aanpak willen we graag 
met u bespreken tijdens een politiek forum.
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Tot slot
Wij hopen hiermee uw vraag te hebben beantwoord. Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact 
op met Bart Nijholt, bereikbaar op telefoonnummer (0541) 58 81 55.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders
\

de secretaris de burgemeester


