
Straatreiniging  
 

Straatreiniging is in de gemeente Beemster opgenomen als maatregel onder Wegen Straten en 

Pleinen.  Om in de gemeente op het C-niveau te beheren worden de volgende maatregelen 

uitgevoerd. 

Vegen en onkruidbestrijding 

Het vegen van de wegen en de onkruidbestrijding wordt in twee ronden gedaan (juli/oktober) door 

een externe partij. In mei en november worden een kleinere rondes gereden.  Totale jaarlijkse 

exploitatiekosten zijn €38.500,-   De onkruidbestrijding is fors duurder geworden als gevolg van het 

verbod op chemische onkruidbestrijding. 

Afvalbakken, lediging  en handmatig vegen. 

De gemeente heeft 49 afvalbakken met een capaciteit van 50 liter welke afhankelijk van de behoefte 

één of twee keer per week worden geleegd.  Bakken die twee keer per week geleegd worden  (ca 20 

stuks) worden in de komende jaren vervangen voor grotere exemplaren van 80 of 100 liter zodat één 

keer per week ledigen mogelijk wordt.  

Lediging van afvalbakken en het handmatig vegen  en zwerfvuil opruimen op hotspots kost in totaal 

382 uur en €24.830,- aan interne uren van de buitendienst. Totale jaarlijkse kosten voor de aanschaf 

van afvalbakken zijn ca. €1.800,- per jaar, dit loopt op naar €2.700 per jaar vanwege de grotere 

bakken. Deze investering verdient zich terug door lagere ledigingskosten, hierop kan ca. €3.300 per 

jaar bespaard worden door een investering van €14.000,- in 20 grotere afvalbakken. 

Graffiti 

Graffiti wordt 2x per jaar geschouwd en verwijderd. Daarnaast verwijdert de gemeente alleen als 

bewoners melden bij het KCC. Kosten per jaar zijn €6.513,-.  

 

Hondenpoep 

Het hondenbeleid van de gemeente is vastgelegd in de APV.  Hondenpoep wordt niet opgeruimd, dit 

dienen bewoners zelf te doen. Speelplaatsen zijn verboden voor honden, dit is echter niet 

aangegeven daarom worden er bij een speelplaats gemiddeld 4 paaltjes geplaatst waarop dit is 

aangegeven.  Hier is een eenmalige investering van €3.200 benodigd welke ten laste komt van 

Straatmeubilair. Daarnaast is voor coördinatie en afhandelen meldingen ca. 40 uur inzet nodig van de 

beheerder.  

 

Zwerfafval 

De Beemster heeft actieve vrijwilligers die zwerfafval verwijderen. Deze mensen krijgen van de 

gemeente hulpmiddelen als prikkers, zakken en ringen. Daarnaast organiseert de gemeente 

netwerkbijeenkomsten voor hen. Totale kosten zijn geraamd op €8.000,- per jaar welke gedeeltelijk 

uit de zwerfafvalvergoeding worden betaald tot en met 2022.  Inclusief de tijdsbesteding intern kost 

de zwerfafvalverwijdering €12.080,- Netto zijn de jaarlijkse kosten voor de gemeente Beemster 

€1.036,-  

  



Financiën 

In de onderstaande tabel zijn de totale kosten weergegeven voor straatreiniging in de gemeente 

Beemster.  Dit betreft de maatregelen exclusief BTW en eigen VAT kosten.   

 2018 2019 2020 2021 2022 

Afvalbakken en handvegen  €      27.230   €      25.986   €      24.743   €      24.955   €      21.168  

Machinaal vegen en onkruid  €      38.500   €      38.500   €      38.500   €      38.500   €      38.500  

Zwerfafval  €       8.000   €       8.000   €       8.000   €       8.000   €       8.000  

Graffiti  €       6.513   €       6.513   €       6.513   €       6.513   €       6.513  

Hondenbeleid  €              -   €              -   €              -   €              -   €              -  

Zwerfafvalvergoeding  €     -11.044   €     -11.044   €     -11.044   €     -11.044   €     -11.044  

Totaal   €      69.198   €      67.955   €      66.711   €      66.924   €      63.136  

 

In de reguliere budgetten zijn geen middelen specifiek opgenomen voor straatreiniging. De 

zwerfafvalvergoeding is wel specifiek voor dit onderwerp bedoeld, deze is echter slechts tot en met 

2022 gegarandeerd.   

 


