
Van: Inwoner Hillegom 
Verzonden: zondag 15 november 2020 15:14 
Aan: bestuurssecretariaat-Hillegom <bestuurssecretariaat@hillegom.nl>; Griffie-Hillegom <Griffie-
Hillegom@HLTsamen.nl>; info <info@HLTsamen.nl> 
Onderwerp: Overlast in Meer en Dorp - Afvalproblematiek, lachgasopslag en drugsoverlast 

 

Beste Burgemeester en wethouders, 
 
Vorig jaar heb ik in december een email/brief gezonden aan de gemeenteraad. Hierin heb ik 
de afvalproblematiek in Meer en Dorp geschetst en gevraagd om hier aandacht aan te 
besteden en maatregelen te treffen om dit probleem op te lossen. We zijn nu een jaar 
verder en ik wil u graag met de bijgevoegde brief de huidige situatie schetsen. Ik zend deze 
brief/email aan het college omdat het beleid door de gemeenteraad in december 2019 is 
vastgesteld en u als college dit beleid nu moet gaan uitvoeren. 
 
De toen geschetste issues zijn deels van een (tijdelijke) oplossing voorzien, maar echt 
opgelost is het nog niet. Daarnaast wil ik u ook attenderen op een aantal andere problemen 
die de bewoners bezighouden. 
 
Zoals ook al in de brief is aangegeven wil ik/willen wij deze graag mondeling toelichten. 
Ik zie uw reactie op de brief die ik als bijlage bij deze mail heb gevoegd tegemoet. 
 
Mede namens een aantal bewoners van de Mauritslaan 
Met vriendelijke groet, 
Inwoner Hillegom 
 



Betreft: overlast in Meer en Dorp      Hillegom, vrijdag 13 november 2020 
 
Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hillegom, 
Emailadres: bestuurssecretariaat@hillegom.nl 
 
De brief is ook in CC verzonden aan de leden van de gemeenteraad: griffie@hillegom.nl 

 

Beste burgemeester en wethouders, 

In december 2019 heb ik de gemeenteraad in een email verslag gedaan van de afvalproblematiek in Meer 
en Dorp (zie bijlage 1). Ik heb u toen in CC de mail toegezonden met daarbij een aantal foto’s van de 
verschillende afvalsoorten die buiten de huisvuilcontainers waren gedumpt/geplaatst. 

U heeft daarop als college via uw ambtelijke organisatie een aantal acties in gang gezet. Een aantal 
onderwerpen die aangesneden zijn in de brief van december zijn van een (tijdelijke) oplossing voorzien. Zo 
is de Fixi melding aangepast, zijn de er afspraken gemaakt met de beheerder van STEK en de Meerlanden 
over het verminderen van de overlast van gedumpt afval en vinden er op meldingen van de bewoners 
steekproeven plaats om de vervuiler te achterhalen. Uit gesprekken die gevoerd zijn met de verschillende 
medewerkers (van de ambtelijke organisatie en de Meerlanden) is naar voren gekomen dat er energie 
gestoken wordt in het informeren van bewoners over het gebruik van de verzamelcontainers. Daarnaast 
heeft de Meerlanden met woonstichting Stek een afspraak gemaakt over het verwijderen van het afval 
naast de containers. Op elke werkdag rijdt om de beurt de Meerlanden of woonstichting Stek langs ter 
controle en verwijdert het afval dat buiten de container gedumpt is. Voor al deze ingezette acties zijn wij 
als bewoners van de Mauritslaan de betrokken partijen zeer dankbaar.  

Wat er nog steeds speelt is dat de verzamelcontainers zeer regelmatig (bijna wekelijks) uitpuilen van het 
huishoudelijke afval. Ook vinden er nog steeds (bijna wekelijks)  grof afval dumpingen plaats bij de 
containers (zie bijlage 2). Zodra één van de bewoners van de eengezinswoningen dit waarneemt, wordt dat 
direct via Fixi gemeld aan de gemeente/Meerlanden. Zoals hierboven vermeld, wordt door de weeks het 
gedumpte afval vaak verwijderd door de Meerlanden, maar ook niet altijd. Hierdoor kijken wij als bewoners 
van de eengezinswoningen het hele weekend alsnog tegen deze vuilnishopen aan. 

Het nieuwe afvalbeleid wordt met ingang van 1 januari 2021 van kracht. De gemeente gaat dan voor de 
hoogbouw werken met zogenoemde afvaleilanden, waarbij de mogelijkheid geboden wordt om GFT en 
restafval aan te bieden. Voor de overige afvalsoorten blijven de bestaande aanbiedingsmogelijkheden van 
kracht. 

In eerdere mailwisselingen met de medewerker van de ambtelijke organisatie heb ik aangegeven betrokken 
te willen worden, mee te willen denken en te participeren bij de uitvoering van dit beleid. Tot nu toe heb ik 
hier niets meer op vernomen. Ik ben dan ook zeer benieuwd naar de stand van zaken hierin. 

Gezien het bovenstaande willen wij als bewoners van de eengezinswoningen in de Mauritslaan uw college 
vragen om: 

1. de afvaleilanden dusdanig te situeren dat de gebruikers van deze afvaleilanden zelf uitkijken op 
deze ondergrondse containers; 

2. na te gaan of de capaciteit van de (huidige) containers volstaat voor het aantal huishoudens die 
hier hun afval in mogen storten, gezien het feit dat er wekelijks vuilniszakken naast de containers 
worden geplaatst omdat deze vol zitten; 

3. passende maatregelen te treffen tegen het illegaal dumpen van het grof afval bij de nog te situeren 
afvaleilanden in Hillegom (bv. Inzet van mobiele camera’s in verband met de openbare orde); 

4. ons als bewoners te informeren over de stand van zaken in relatie tot de uitvoering van het nieuwe 
afvalbeleid en in het bijzonder de plaats van het afvaleiland dat in onze buurt gesitueerd wordt. 

  



Behoudens de problematiek met afval wil ik bij u ook de volgende zaken onder de aandacht brengen. 

Door meerdere bewoners is geconstateerd dat er in meerdere schuren van de huurwoningen opslag 
plaatsvind van lachgascilinders. Wat ons aangaat een ongewenste en gevaarlijke situatie waar zo spoedig 
mogelijk een einde aan dient te komen. Er is contact gezocht met de woonstichting Stek, echter deze gaf 
aan hier niets aan te kunnen doen? Ook is er een beroep gedaan op de gemeentelijke handhaving, waar de 
reactie vandaan kwam dat de prioriteit ligt op het handhaven van de Coronamaatregelen. Dit klinkt logisch, 
echter een opslag van lachgas in grote hoeveelheden leidt tot een gevaarlijke situatie waarbij 
explosiegevaar op de loer ligt. Daarom het verzoek hier toch actie in te ondernemen en een onderzoek te 
starten naar deze voor ons ongewenste situatie. U kunt dit lezen als een verzoek om handhaving, waarbij u 
in gesprek raakt met de bewoners/huurders van de appartementen en de schuren om hen te wijzen op de 
gevaarlijke situatie die door deze opslag ontstaat. 

Ook worden door bewoners regelmatig zakjes gevonden die gebruikt worden om soft- en harddrugs in te 
verhandelen. Regelmatig staan auto’s met opengedraaide ramen en draaiende motor naast elkaar. Wat 
zich dan afspeelt laat zich raden. Eerder in dit jaar heeft iemand een tasje op straat gevonden waarin 
softdrugs zaten. Deze is toen overgedragen aan de politie. U doet in “de Hillegommer” regelmatig een 
oproep om verdachte situaties te melden. Ik wil u uitnodigen om de politie en de gemeentelijke 
handhavers wat regelmatiger op verschillende tijden gedurende de dag-, avond- en nachtelijke uren door 
de wijk Meer en Dorp te laten rijden. Mijn voorspelling is dat er veel verdachte situaties gespot worden. 

Deze brief schrijf ik mede namens de bewoners van meerdere woningen aan de Mauritslaan. Zij hebben 
deze brief mede ondertekend. 

Uiteraard ben ik/zijn wij bereid om in een gesprek deze brief toe te lichten en inhoudelijk met u te 
bespreken. Een uitnodiging wordt te allen tijde aanvaard. 

Ik zie/wij zien uw reactie op deze brief tegemoet en zijn zeer benieuwd naar uw standpunten in de 
verschillende issues, vragen en zaken die in deze brief zijn benoemd. 

 
Met vriendelijke groet, 



  



Bijlage 1 - Via de email gestuurd op 5 december 2019. 
 
Aan alle gemeenteraadsleden van de gemeente Hillegom, 
  
Beste gemeenteraadsleden, 
  
Ik wil graag het volgende onder uw aandacht brengen. Gezien het feit u de komende periode gaat 
debatteren over de wijze waarop de gemeente Hillegom met de verschillende soorten van 
huisafvalstromen wil om gaan. Ik zie op de raadsagenda staan dat op 12 december het Huishoudelijk afval- 
en beleidsplan Hillegom 2020-2024 besproken gaan worden. Aansluitend op dit onderwerp wil ik u het 
volgende onder de aandacht brengen. 
  
Ik ben woonachtig in de Meer en Dorp. Hier zijn de huisvuilcontainers voor de verschillende flatwoningen 
op dusdanige locaties geplaatst dat deze makkelijk te bereiken zijn voor de vuilophaaldienst. Dat is uit 
oogpunt van bedrijfsvoering te begrijpen. Deze locaties zijn echter ook zo dat de bewoners van de flats 
vanuit hun wooneenheden geen zicht hebben op puinhoop die ze zo af en toe achterlaten. Uit de 
bijgevoegde foto’s, welke ik deze en vorige week heb gemaakt, blijkt de puinhoop die wij als 
buurtbewoners vaak zin bij de vuilcontainers. 
  
Er zijn al vaker klachten/meldingen van gemaakt bij de ambtelijke organisatie/het college, echter een echte 
oplossing blijft achterwege. Ik heb een aantal meldingen gedaan via Fixi. Een tijdje heeft de Meerlanden 
regelmatig de afval die door de weeks buiten de huisvuilcontainers werden geplaatst opgehaald. Dit wordt 
de laatste tijd niet meer gedaan. Een aantal malen werd mij gevraagd dit te melden bij de woonstichting 
Stek. Echter ik heb helemaal geen zakelijke relatie met deze stichting. Deze zakelijke relatie heeft de 
gemeente Hillegom. In de vorm van prestatieafspraken kan het college invloed uitoefenen. Gezien de 
problematiek inzake dit afval, kan ik me voorstellen dat het college hierover in gesprek gaat met de 
woonstichting. 
  
Bij het uitvoeren van het huishoudelijk afval- en beleidsplan Hillegom 2020- 2024 aangaande de nieuwe 
wijze van afvalscheiding en de plaatsing van de nieuwe ondergrondse containers kan rekening worden 
gehouden met de meldingen die vaak gedaan worden. Ik hoop een analyse van klachten/meldingen over 
huisvuilcontainers en de plaatsing van grof vuil bij deze huisvuilcontainers, hierop invloed zal uitoefenen. 
En dat deze analyse ertoe gaat leiden dat de overlast die nu ervaren wordt door bewoners die netjes met 
hun eigen huisvuil omgaan, verlost worden van deze overlast. Een oplossing kan zijn de containers zodanig 
plaatsen dat de bewoners van de flats zelf op de puinhoop kijken die zij regelmatig achterlaten bij de 
huisvuilcontainers. Ik weet ook wel dat dit geen echte oplossing is, maar de overlast die nu ervaren wordt 
door de bewoners is niet prettig om mee te maken. 
  
Het zal absoluut zo zijn dat deze meldingen niet alleen voor de wijk Meer en Dorp gelden. Ik spreek daarom 
de hoop uit dat u bij het maken van de plannen voor de nieuwe wijze van ophalen van de verschillende 
afvalstromen rekening houdt met de hierboven genoemde problematiek. 
  
Ik zie uw reactie tegemoet. 
Ik heb deze mail in CC ook aan het college van B&W verzonden (bestuurssecretariaat@hillegom.nl). 

 



Bijlage 2 – foto van gedumpt grof afval op 13 november 2020. 
 

 


