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‘Fractie reageert op ingekomen brief over zwerfvuil’ 
 
 
Geachte heer Van Overbeek, 
  
Dank voor uw reactie op de door mij namens de fractie van de PvdA gestelde schriftelijke vragen over 
„zwerfvuil”.  
  
Uw eerste reactie kan ik me goed voorstellen, want natuurlijk is de situatie wat betreft het zwerfvuil in 
Rijswijk niet van de een op de andere dag nadat een nieuw college is aangetreden veranderd. Ik denk 
zelfs dat die wisseling van geen enkele invloed is geweest! Het is ook niet zo, dat het vorige college voor 
dit onderwerp geen aandacht heeft gehad, want er is langdurig beleid op gevoerd, vooral met 
„positieve acties” gericht op een cultuurverandering bij onze mede-Rijswijkers en gasten uit andere 
gemeenten die het zwerfvuil veroorzaken. Ook de voortdurende inzet van onze ambtenaren en 
medewerkers van Avalex om zwerfvuil op te ruimen, al dan niet via signalen aan het Meldpunt 
Openbare Ruimte, kunnen slechts positief worden gewaardeerd, hetgeen mijn fractie ook zeker doet. 
Overigens niet om „de burger even stil te houden”  zoals u schrijft, maar om gesignaleerde problemen 
vanuit de gemeente op te pakken, in het belang van de meerderheid van onze inwoners die zich stoort 
aan de aanwezigheid van zwerfvuil. U heeft in mijn vragen ook geen enkel direct verband gezien tussen 
het aantreden van het huidige college en dit onderwerp.  
  
Uw aandacht voor zwerfvuil in relatie tot geplaatste reclameborden is voor ons óók een signaal geweest 
om voor de problematiek rondom „zwerfvuil” schriftelijke vragen te stellen. Maar dat was zeker niet 
het enige argument. Zoals in onze vragen is benoemd heeft de landelijke actie @Klean_NL_challenge, 
waaraan door onze fractie-assistent veel aandacht is besteed, ook een belangrijke rol gespeeld. Daarbij 
is voor ons van belang dat in het ontwerpbeleidsakkoord van het college een „schone gemeente” een -
terecht- belangrijke doelstelling is. Wij wilden daarom het college graag oproepen en ondersteunen om 
dit beleid met kracht op te pakken en het niet bij alleen mooie woorden te houden, omdat zwerfvuil 
veel mensen een doorn in het oog is en een vervuilde omgeving er toe leidt dat burgers eerder geneigd 
zijn nog meer vuil in de openbare ruimte te dumpen (zie o.a. een artikel daarover in VNG Magazine van 
28 juli 2014: http://www.vngmagazine.nl/nieuws/16470/burger-dumpt-meer-als-gemeente-minder-
schoonmaakt).  
  
En ook niet onbelangrijk, in het verkiezingsprogramma 2014-2018 van de Rijswijkse Partij van de Arbeid 
staat in het onderdeel over „duurzaamheid” het volgende punt opgenomen: „Rijswijk moet één van de 
schoonste gemeenten in Nederland worden. Zwerfvuil in het openbaar gebied wordt sterk 
teruggedrongen. Extra aandacht voor handhaving is daarvoor noodzakelijk.”  Onze partij is ook op dit 
punt overigens consequent. In ons verkiezingsprogramma voor de periode 2010-2014 was al het 
volgende uitgangspunt opgenomen: „Naleving van het verbod op het veroorzaken van zwerfvuil wordt 
de komende periode geïntensiveerd, omdat zwerfvuil voor de Rijswijkse burger één van de grootste 
ergernissen is. Tegen veroorzakers van zwerfvuil moet strenger worden opgetreden: de boete op 
overtreding wordt verhoogd.”  
Zoals u ziet zijn onze vragen niet uit de lucht komen vallen, maar zijn zij het gevolg van een door onze 
fractie consistent voorgestaan beleid dat daadwerkelijk leidt tot een schonere en aantrekkelijkere 
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woon- en werkgemeente. Wij gaan er van uit dat dit standpunt ook door het college en in de raad 
breed gedragen zal worden (men kan toch niet tegen een schone leefomgeving zijn?), zodat niets een 
actief, positief maar stevig beleid op het voorkómen van zwerfvuil in de weg zal staan! 
  
Aangezien u uw aan mij gerichte e-mail met een brede groep geadresseerden heeft gedeeld, wordt ook 
mijn antwoord breed verspreid. 
  
Met vriendelijke groet, 
  
Jos Bolte 
raadslid PvdA Rijswijk 
 
 

Noot voor de redactie 
Voor meer info:  

 

Jos Bolte, gemeenteraadslid     06 51 91 43 11 

Erik van der Veer, fractiemedewerker   06 51 59 50 89 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Bijlage:  reactie aan de PvdA van de heer C. van Overbeek  
 
Op 26 jul. 2014, om 12:42 heeft C.van Overbeek het volgende geschreven: 

 
Geachte heer Bolte,  

 

Met belangstelling las ik in het AD  van 24 juli j.l. pag. 2 van het katern Den Haag, het artikelje met de kop: "PvdA 

wil harde actie zwerfvuil". Natuurlijk roept dit bij lezing een eerste reactie op: is het zwerfvuil na het aantreden 

van het nieuwe college zodanig veel meer toegenomen....of heeft het vorige college daar niet of tenminste 

onvoldoende belangstelling voor gehad? 

Natuurlijk is het een goede zaak dat het zwerfvuil onder de aandacht gebracht blijft worden. Ik heb dat de vorige 

collegeperiode ook gedaan en kreeg standaard als antwoord: neem contact op met het Meldpunt Openbare 

Ruimte prima, dan is de burger weer even stil!  

Maar: op 17 juni j.l. heb ik een brief geschreven over de kartonnen reclameborden die her en der in Rijswijk 

worden geplaatst....en vervolgens aan de "natuurkrachten" worden overgelaten. De overmatige reacties van 

raadsleden (neen dus!!!)  doen bij mij het beeld ontstaan dat er geen belangstelling voor zwerfvuil is.....totdat, ja 

totdat het onderwerp plotseling uit de koker van een raadslid zelf lijkt te komen. 

In mijn onderstaande (deels herhalings-)brief aan de raad , gedateerd 6 juli j.l., vraag ik om een discussie in de 

raad. Gegeven uw belangstelling nu voor zwerfvuil zult u zeker de door mij gevraagde discussie in de raad  

daarover willen starten....zo zie je maar weer: een krantenartikeltje kan (misschien) toch nog tot een positief 

effect leiden. 

 

Ik wacht natuurlijk vol belangstelling af. 

Vriendelijke groeten,  

 

Cees van Overbeek 

 


