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Onderwerp 

Afdoening motie: ‘Kijk goed naar de locaties opruimdagen’ 

  

Uw raad heeft bij de bespreking van het voorstel van het college inzake programmarekening 2021 

(RIS312006) en het voorstel van het college inzake resultaatbestemming 2021 (RIS312073) op 7 juli 

2022 de door het raadslid mevrouw Klokkenburg-Reedeker ingediende motie ‘Kijk goed naar de 

locaties opruimdagen’  (RIS312843) aangenomen.  

 

De motie luidt als volgt:  

 

Constaterende dat:  

 er in 2021 in elk stadsdeel minimaal één opruimdag is georganiseerd; 

 op deze zogenaamde “opruimdagen” een vrachtwagen van de gemeente wordt neergezet in het 

stadsdeel waar inwoners grofvuil kunnen inleveren zonder afspraak;  

 

Overwegende dat:  

 de locaties voor deze opruimdagen niet altijd centraal in de wijk liggen, zo vindt de opruimdag 

in Escamp plaats aan de Soestdijksekade; 

 de behoefte aan en de opbrengst van dergelijke opruimdagen op een meer centrale plek in het 

stadsdeel mogelijk hoger zal zijn;  

 

Verzoekt het college: 

 samen met de stadsdeelkantoren te onderzoeken of de aangewezen locatie voor de opruimdag 

binnen hun stadsdeel de meest effectieve locatie is en daarbij te kijken naar onder andere de 

ligging en bereikbaarheid van de locatie en waar de behoefte het grootste is. 
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Hierbij informeert het college de raad over afdoening van de motie als volgt.  

 

In de afgelopen jaren is in alle 8 de stadsdelen twee keer per jaar een opruimdag georganiseerd als 

extra service voor bewoners. Tijdens de opruimdagen staat van HMS een wagen voor klein chemisch 

afval, een wagen voor ijzer en elektrische apparaten en een wagen voor grofvuil (kraakperswagen) op 

de locatie. De kringloop is aanwezig voor spullen die hergebruikt kunnen worden.  

 

De eerste opruimdag is in het voorjaar en de tweede opruimdag vindt in het najaar plaats. In 2020 en 

2021 konden minder opruimdagen georganiseerd worden vanwege de coronamaatregelen.  

Door het afschalen van de coronamaatregelen kunnen dit jaar weer twee opruimdagen per stadsdeel 

plaatsvinden. De voorjaarsronde 2022 is inmiddels geweest en de voorbereidingen van de 

najaarsronde zijn in volle gang.  

 

De locatie van de opruimdagen wordt bepaald door de milieubeheerder van het stadsdeel. De locatie 

wordt gekozen op basis van behoefte vanuit de wijk, de hoeveelheid illegale stortingen en 

grofvuilmeldingen. Goede bereikbaarheid van de locatie voor bewoners, de wagens van HMS en  

kringloop wordt hierin meegenomen evenals de verkeersveiligheid tijdens de opruimdagen. Met deze 

werkwijze wordt aangesloten bij de wens van de raad. 

 

De opruimdagen zijn een extra service voor bewoners. We weten uit ervaring dat het niet mogelijk is 

om met 1 centrale plek alle bewoners te kunnen bedienen. Daarom wordt voor elke opruimdag een 

andere locatie gezocht om zo zoveel mogelijk bewoners te bereiken.  

 

Zo heeft in Escamp de opruimdag in september 2020 plaatsgevonden op het Heeswijkplein (Moerwijk 

Oost) en in september 2021 op de Jan Luykenlaan (Moerwijk West). De locatie dit voorjaar was de 

Soestdijksekade (Rustenburg/Oostbroek) en voor het najaar 2022 wordt gekeken naar een locatie in 

Wateringseveld.  

 

Het college beschouwt hiermee de motie als afgedaan.  

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris, de burgemeester, 

 

Ilma Merx Jan van Zanen 

 

 


