
 

 

 

 
 
 
 
 
 
Fractie BALANS 
 
  

   

Zaaknummer  1236342 
 

Behandeld door:  Désirée Boots - Snijders 
Uw kenmerk:   Telefoonnummer:  0411-655204 
   Datum  18 juni 2020 
      
Onderwerp:  beantwoording art 37 RvO openstelling milieustraat 
   
   
Geachte fractie van Balans, 
 
Wij ontvingen op 26 mei 2020 uw vragen ex artikel 37 over de openstelling van de milieustraat. 
Hieronder beantwoorden wij uw vragen. 
 
1. Bent u bereid om het aantal dagen en/of de openingstijden van de milieustraat verder te verruimen 

om zo de wachttijden te verkorten en verkeersoverlast te verminderen? 
Wij hebben naar de mogelijkheid gekeken maar vanwege het feit dat onze medewerkers moeten 
beschikken over bepaalde diploma’s is dit niet mogelijk. Dat geldt ook voor de verwerking en het 
afvoeren van extra ingezamelde afvalstromen bij het verruimen van de openstelling. 
 

2. Is er bij de hernieuwde openstelling gekeken naar gebruikmaking van de in/uitrit aan de Mijlstraat, 
waardoor mogelijk minder gewacht dient te worden op straat? 
Er zijn diverse varianten bestudeerd, waarbij inderdaad ook de inrit aan de Mijlstraat is 
meegenomen. Het gebruik van die ingang bij de werf bleek echter geen optie, omdat deze niet goed 
aansluit op de routing van de milieustraat en bovendien ook niet ruim en overzichtelijk genoeg is.  
 

3. Kunt u ons aangeven wat de kosten zijn voor de inzet van de verkeersregelaars bij de milieustraat? 
De kosten voor de verkeersregelaars bedragen circa € 3.500 per week.  
 

4. Bent u bereid om bij verruiming van de openingstijden te stoppen met inzet van verkeersregelaars? 
Bezoek aan de milieustraat zal meer gespreid verlopen waardoor deze verkeersregelaars niet meer 
nodig zijn. 
We kunnen de openingstijden niet verruimen (zie antwoord 1) maar als dat wel het geval zou zijn 
dan betekent dat niet dat de inzet van verkeersregelaars niet meer nodig zou zijn. Integendeel. 
Ruimere openingstijden leiden juist ook tot een nog grotere aanzuigende werking. Hierbij opgemerkt 
dat de verkeersregelaars niet worden ingezet om de verkeersstroom in te dammen, maar om de 
wachtrijen in goede banen te leiden. En om er voor te zorgen dat er voldoende afstand gehouden 
kan worden tussen bezoekers van de milieustraat onderling en tussen bezoekers en medewerkers 
van de milieustraat. Ook bij ruimere openingstijden zou dit nog steeds nodig zijn.  
 

5. Hoeveel extra afval (in kg.) heeft u door de sluiting (en later de openstelling van de milieustraat met 
beperkende maatregelen) tot nu toe op moeten halen in het buitengebied? 
Deze hoeveelheden worden niet geregistreerd, daarom kunnen we deze vraag niet beantwoorden. 
Wel opvallend is het dat het aantal meldingen over illegale stort en afvaldumpingen in het 
buitengebied niet is toegenomen.  



 

Pagina 2 van 2 

 

 
We hopen uw vragen hiermee naar tevredenheid te hebben beantwoord. 
 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Boxtel, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De secretaris, De burgemeester,  

A.E. Kraal R.S. van Meygaarden 
 
 


