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Inleiding 
Onlangs viel het bewoners van de Koningshoek in Naarden op dat er een grote blauwe container was geplaatst t.b.v. 
kledinginzameling. Aangezien er al problemen worden ervaren met parkeren en afvalinzameling, hebben zij aan de GAD 
gevraagd waarom deze container zonder overleg met de buurt geplaatst is. De GAD gaf aan niets van deze container af te 
weten en stelde dat de kledinginzameling illegaal is. De container zou afkomstig zijn van een Tilburgs bedrijf dat hiervoor 
geen vergunning heeft. De container is afgeplakt en het bedrijf is gesommeerd om de container te verwijderen. Zie ook het 

artikel hierover in Naarder Nieuws: https://www.naardernieuws.nl/nieuws/algemeen/182902/tilburgs-bedrijf-plaatst-
illegaal-kledingcontainer-bij-koningsh 

 
De containers is vervolgens verwijderd, maar tot onze verbazing zien wij dezelfde container nu een paar honderd meter 
verderop staan, t.h.v. de oude dependance van de Godelindeschool (nu tijdelijk in gebruik door andere scholen). Zie ook de 
onderstaande foto.  
 
Vraag 1 
Is het college op de hoogte van deze illegale kledinginzameling? 
 
Antwoord  
De wethouder is vorige week (14 augustus) op de hoogte gebracht van het feit dat er een blauwe textielcontainer geplaatst 
was op de locatie bij de Koningshoek. Na ambtelijk onderzoek dat hierop volgde, is inderdaad gebleken dat deze container 
illegaal is geplaatst en niet in opdracht van de GAD en/of de gemeente. In nadere overeenstemming tussen de gemeente en 
de GAD, is de GAD als uitvoerende en verantwoordelijke partij voor afvalinzameling, in gesprek gegaan met het bedrijf uit 
Tilburg. In dit gesprek is de partij opgelegd om de container voor die donderdag 8.00 uur te moeten hebben verwijderd, 
anders zou een beboeting volgen. Hierna is deze inderdaad verwijderd door de partij uit Tilburg. Ook over de tweede 
plaatsing op de door u aangegeven locatie heeft de gemeente nauw samengewerkt met de GAD om de verantwoordelijke 
partij te sommeren om de container te verwijderen en ook niet meer bij te plaatsen. 
 
Vraag 2 
Hoe gaat het college ervoor zorgen dat het betreffende bedrijf stopt met het illegaal inzamelen van kleding?  
 
Antwoord 
De textielinzameling is net als het overige huishoudelijk afval overgedragen aan de Regio Gooi en Vechtstreek (GAD). Het 
team Toezicht en Handhaving zorgt voor de handhaving van de regels die staan in de Regionale Afvalstoffenverordening Gooi 
en Vechtstreek 2017 en zal verder zorg dragen voor het onderzoek dat nog loopt naar deze partij en de afhandeling van deze 
kwestie. Echter, gezien het feit dat de containers zonder vergunningverlening geplaatst zijn op gemeentelijk grondgebied, 
voelt de gemeente de maatschappelijke verantwoordelijkheid om er op toe te zien dat het bedrijf uit Tilburg niet nogmaals 
het illegale inzamelen van kleding binnen de gemeentegrenzen voortzet. Om dit te verwezenlijken wordt samengewerkt 
tussen de verschillende toezichthoudende partijen. De gemeente heeft inmiddels vernomen dat de zaak is overgedragen aan 
de Inspectie Leefomgeving en Transport (ITL), en dat strenge beboeting volgt indien het bedrijf containers illegaal blijft 
plaatsen. 
 
 
Vraag 3 
Op welke wijze voorziet de GAD zelf in kledinginzamelpunten?  
 
Antwoord 
De regio Gooi en Vechtstreek heeft een samenwerking met 4 charity, een organisatie van samenwerkende partijen  ( 
waaronder Sympanie en Leger des Heils ) die de kleiding inzamelt via wijk containers. De opbrengsten van het textiel worden 
gebruikt voor goede doelen. Ook is er een huis-aan- huis inzameling die wordt verzorgt door Climpex. 
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