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Achterlaten van afval na bezoek Vechtoever/ Bellingerweer

 
Ontspannen en recreëren aan de oevers van de Vecht vindt in deze periode van het jaar weer 
veelvuldig plaats, dat vindt de CDA-fractie mooi om te zien! Vooral nu de versoepelingen van de 
coronapandemie zich in rap tempo opvolgen gaan mensen erop uit en genieten van de 
mogelijkheden die met name de Vecht te bieden heeft. 

Op het strandje van Bellingerweer zie je dit ook. Wel zie je met name hier dat het opruimen van 
afval nog wel eens te wensen overlaat, ook via diverse media hebben wij hier berichten over 
kunnen lezen. Als CDA-fractie vinden we het belangrijk onze buitenruimte vrij te houden van afval. 
Wij vinden dat het opruimen van het afval vooral een verantwoordelijkheid van onze inwoners zelf 
is, maar zien ook een rol van de gemeente als het gaat om afvalinzameling.

 
Hierbij hebben wij de volgende vragen aan het college:

 
1. Is het college op de hoogte dat er op Bellingerweer en langs de Vecht veel afval wordt 

achtergelaten?
2. Zo ja, is het college bereid om hier actief mee aan de slag te gaan door bestaande 

afvalbakken vaker te legen (bij mooi weer) of extra afvalbakken te plaatsen?
3. Is het college bereid om via de media onze inwoners erop te attenderen dat het opruimen 

van afval een verantwoordelijkheid van ons allemaal is?
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Ja het is ons bekend dat er de laatste tijd veel afval bij Bellingeweer en op andere plekken langs 
de Vecht afval en rommel wordt achtergelaten. De bestaande afvalbakken worden al met grotere 
regelmaat geleegd. Het clean team is zelfs op zaterdag actief om zo de overlast van afval tegen te 
gaan. Als er op Bellingeweer afvalbakken staan dan zijn deze waarschijnlijk niet van de gemeente 
maar van een andere partij. Wij zullen dit voor u nagaan.
Recentelijk zijn er artikelen verschenen in de lokale pers waarin wij, de gemeente, de mensen 
oproepen hun eigen afval/rommel mee te nemen en op te ruimen. “Laat niet als dank voor het 
aangenaam verpozen, ons achter met het afval en de dozen.”


