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Naar aanleiding van de bezorgde signalen vanuit de inwoners vanuit de gehele gemeente 
stelt de fractie van de VVD Midden-Groningen vragen aan het college en het ambtelijk 
apparaat. 
 
Wij zijn als gemeente hard bezig met de leefbaarheid en aanzien van onze gemeente te 
verbeteren. Zoals te zien in de aanpak van Hoogezand Noord en het vlekkenplan in 
Muntendam. Echter zijn wij, net als onze inwoners, bezorgd over rondslingerend afval 
rondom afvalcontainers en afvaldumping. Maar ook de overlast zoals brandjes die is 
ontstaan rondom de leegstaande woningen in en rondom de Goeman Borgesiusstraat. 
Nieuwsberichten van RTV Noord leren ons dat deze problemen in ieder geval al vanaf 
september 2020 spelen.  
 
Wij willen strijden tegen verpaupering en de leefbaarheid in onze gemeente verbeteren. 
Daarbij hoort een afvalbeleid dat werkt en een veilige leefomgeving voor onze inwoners 
helemaal als een wijk in fases wordt vernieuwd. Op dit moment wordt Gorecht 
aangepakt de woningstichting is hier al ver in maar ook in andere wijken staan in de 
nabije toekomst dergelijke aanpassingen op de rol. Gezien de problemen in de Goeman 
Borgesiusstraat maken wij ons daar wel zorgen over. Daarom hebben wij de volgende 
vragen: 
 
Vraag 1 
Bent u het met ons eens dat illegale afvaldumping een groot probleem is voor de 
leefbaarheid en uitstraling van onze gemeente? 
 
Vraag 2 
Heeft het college zicht op welke locaties regelmatig overlast ontstaat door 
afvaldumping? Is er zicht op de ‘daders’ in de filosofie dat ‘de vervuiler betaald’. 
 
Vraag 3 
Hoe worden afvalcoaches ingezet om bovenstaande te voorkomen? Wordt er ook 
nagedacht over een andere aanpak als preventie niet helpt? 
 
 
 



Vraag 4 
Is er een relatie tussen afvaldumping en het gebruik van het diftar systeem? Spelen deze 
problemen ook bij gemeenten die uitgaan van de vervuiler betaald afvalsysteem? 
 
Vraag 5 
De VVD fractie vraagt zich af of andere gemeenten ook met deze problematiek te maken 
hebben en hoe zij dit aanpakken. We hoeven het wiel niet iedere keer zelf uit te vinden 
en zouden hier van kunnen leren. Is het college dat met ons eens?  
 
Vraag 6 
Tot slot, de problematiek rondom de Goeman Borgesiusstraat heeft ons geleerd dat 
wijkvernieuwing niet altijd van een leien dakje gaat voor achterblijvende bewoners. Een 
stappenplan om dit bij toekomstige projecten te voorkomen is volgens de VVD-fractie 
wenselijk. Bent u dat met ons eens? 
 

 
Namens de fractie van de VVD 
 
Marjolein Vulpes 

 

Algemene informatie:  Een raadslid kan schriftelijke vragen stellen (artikel 33 RvO) aan het college of de burgemeester. Dit wordt gebruikt 

om van het college of burgemeester een verduidelijking te verkrijgen. Het gaat om het verkrijgen van feitelijke informatie waarbij een 

opvatting van het college  wordt gevraagd. De gevraagde informatie is in het belang van het functioneren als raadslid.  

 

Informatie over de procedure voor raadsleden: Raadsleden dienen schriftelijke vragen in bij de griffier. Daarbij wordt aangegeven of er 

een voorkeur voor schriftelijke of mondelinge beantwoording bestaat.  

1. Schriftelijke beantwoording vindt zo spoedig mogelijk plaats, in ieder geval binnen 30 dagen, nadat de vragen zijn ingediend. 
Tenzij het college of de burgemeester de griffier gemotiveerd in kennis stelt dat dit onmogelijk is, waarbij tevens aangegeven 
wordt binnen welke termijn beantwoording zal plaatsvinden. De beantwoording vindt schriftelijk plaats via een niet 
ondertekende brief.  

2. Het college moet mondelinge vragen uiterlijk beantwoorden in de eerste openbare  raadsvergadering, na het verstrijken van de 
periode van dertig dagen na de datum van indiening van de vragen. 

 

Informatie over de procedure voor de organisatie:  De procedure voor de organisatie staat op het intranet bij weten en regelen: 

schriftelijke vragen art. 33  

 

https://intranet.midden-groningen.nl/Project/CollegeBWagendasenbesluiten/Pages/Q_F2tEh_OU-RoXvn-rnUZw#H1n7hWIiyUGbGtmQUpU4oQ

