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Steenbergen, 20 november 2014 
  

N. Franken-Hendrikx  

 
  Geachte heer Van den Eijkel, 
 

 

Op 9 november jongstleden ontvingen wij uw verzoek om permanent een container 

voor een textielinzameling te plaatsen. Het doel van deze inzameling is om inkomsten 

te genereren, via Stichting Dierenlot ten bate van Stichting Dintelkat. 

 

Naar aanleiding hiervan delen wij  u het volgende mede: 

Wij kunnen u helaas geen toestemming geven om een textielcontainer te plaatsen. 

Dit is reeds telefonisch aan u medegedeeld. Gemeenten hebben op grond van de Wet 

Milieubeheer een zorgplicht voor afvalstoffen. Textiel valt ook onder de noemer 

‘afvalstoffen’. De inzameling van textiel is daarom primair een verantwoordelijkheid 

van de lokale gemeente.  

 

In de afvalstoffenverordening van de gemeente Steenbergen staat beschreven dat 

een inzameling van huishoudelijke afvalstoffen door derden verboden is, mits een 

inzamelvergunning van huishoudelijke afvalstoffen door het college is afgegeven. 

 

De vergunning voor de inzameling van het textiel is afgegeven aan Stichting De 

Kringloper, alwaar een meerjarig contract aan gekoppeld is.  

De Kringloper heeft hiervoor containers in de wijken en op de milieustraat geplaatst.  

Verder biedt de verordening ruimte aan charitatieve instellingen om 4x per jaar een 

huis aan huisinzameling te verzorgen. Deze charitatieve instellingen dienen 

aangesloten te zijn bij het Centraal Bureau voor fondsenwerving.  

 

Verder is het van belang dat de afvalstromen op een deugdelijke wijze en 

maatschappelijk verantwoord worden verwerkt.  
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Daarnaast is de gemeente verplicht om de hoeveelheden van alle afvalstromen (lees 

ook recyclebare stromen) uit particuliere huishoudens aan het Centraal bureau voor 

de Statistiek door te geven.  

 

Wij hopen dat u begrip heeft voor ons standpunt en dat u een andere manier vindt om 

inkomsten te genereren voor Stichting Dintelkat.   

 

Wij gaan ervan uit u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Hoogachtend,  

namens burgemeester en wethouders van Steenbergen, 

 

 

 

C.M.J. Free 

Beleidsmedewerker reiniging 
 

 

 

 


