
 
 
 
Motie onderzoek inzet webcam op Milieustraat Steenbergen 
 
 
De gemeenteraad van Steenbergen in vergadering bijeen op 24 juni 2021 
 
Overwegende dat: 
 

• We een grote gemeente zijn waarbij inwoners vanaf de buitenste kernen flinke reisafstanden 
moeten afleggen naar de centrale milieustraat; 

• Het op gezette tijden een drukte van belang is op de milieustraat waardoor mensen een tijd 
lang in de wachtrij moeten staan; 

• Er op de milieustraat behalve piektijden ook daltijden zijn en het daarom goed is wanneer de 
toestroom van inwoners zich wat meer zou verspreiden; 

• Een webcam een beproefde methode is om de burgers inzicht te geven in de drukte op hun 
milieustraat; de milieustraten Breda, Oosterhout, Eindhoven gebruiken al webcams. Als 
middel om de drukte te temperen start ook de gemeente Moerdijk er binnenkort mee; 

• Met een eenvoudige webcam op de milieustraat met een livestream op de website van de 
gemeente, inwoners thuis zelf al op hun smartphone kunnen zien of het druk is op de 
milieustraat, of niet;  

• het gebruik van een webcam met livestream mogelijk is met onscherpe (foto-) beelden zodat 
bijvoorbeeld kentekens onherkenbaar blijven; 

• Het altijd aan de inwoners zelf is om te bepalen wanneer en hoe laat zij met hun vrachtje 
afval naar de milieustraat gaan; de webcam vergroot wel de betrokkenheid en de 
mogelijkheid tot ‘zelfsturing’;  

• verruiming van de openingstijden mogelijkerwijs duurder is dan de installatie van een 
simpele webcam. Er kan uiteraard ook sprake zijn van een combi van extra openingstijden en 
een webcam; 

 
 
Draagt het college op:  
 

De mogelijkheid van het plaatsen van een webcam met livestream te betrekken bij de 
besluiten om de milieustraat beter toegankelijk en bereikbaar te maken, door de drukte te 
spreiden en de wachttijden te verkorten. 

 
En gaat over tot de orde van de dag 
 
 
Steenbergen, 24 juni 2021 
 
Jan Veraart 
Namens Gewoon Lokaal! 
 


