Illegale stort
Asbest
Als eigenaar (van de grond) bent u altijd verantwoordelijk voor het ruimen van
het asbest. Dit brengt u gratis naar het milieustation (maximaal 35m2 ingepakt
in doorzichtig plastic). Ligt er asbest in het openbaar gebied? Dan beoordelen wij
de situatie en kijken of er bodemonderzoek nodig is. Wij stellen de situatie veilig
en zorgen ervoor dat het asbest geruimd wordt.

Autowrakken en achtergelaten caravans
in de openbare ruimte
Als er een eigenaar bekend is moet hij het voertuig (laten) verwijderen.
Is hij niet bekend, dan vernietigen wij (na 3 maanden) het autowrak
en/of de achtergelaten caravan.

Een autowrak is:
- Een motorrijtuig op meer dan twee wielen
- In rij technisch onvoldoende staat van onderhoud
- Heeft geen of ongeldig kenteken
- In verwaarloosde toestand

Illegale stort
Dit is afval dat niet met een prikstok of veegwagen kan worden geruimd.
Denk aan een vuilniszak, grofvuil, huisraad, puin, papier, chemisch afval,
winkelwagen of groenafval. Wij halen dit op en voeren het af.
Als de veroorzaker bekend is krijgt hij een boete.

Fietsen en fietswrakken die zijn achtergelaten
in de openbare ruimte
Achtergelaten, bruikbare fietsen krijgen een sticker. Na 1 maand voeren wij deze
fietsen af naar het fietsendepot (bij WeenerXL). De eigenaar heeft 3 maanden
de tijd om zijn fiets hier op te halen. Doet hij dat niet, dan gaat de fiets naar
Vindingrijk voor verkoop. Fietswrakken worden direct geruimd.

Zelf iets gevonden of verloren?
Kijk op www.s-hertogenbosch.nl/
gevonden-en-verloren

Bouw- en sloopafval voert u tegen betaling af bij één
van onze milieustations. Ligt er bouw- en/of sloopafval in de openbare ruimte? En is bekend van wie
het het afval is? Dan krijgt de
veroorzaker een boete en
moet het alsnog zelf afvoeren.
Is de veroorzaker onbekend?
Dan halen wij het afval op
en voeren het af.

Drugsafval
Dit is alle afval van drugsproductie
zoals potgrond, hennepafval en vaten
chemisch afval. Is de veroorzaker bekend?
Doe dan ook aangifte bij de politie.
Bij een onveilige situatie stemmen
wij verdere actie af met
brandweer/politie. In alle
andere gevallen gaan
we direct ruimen.

De buitenruimte is geen afvalbak
Handhaving doet altijd onderzoek
Breng je afval naar het milieustation.
T e veel afval? Of geen tijd om het weg te brengen? Maak voor
grof huisvuil, snoeihout en elektrische apparaten gebruik van
de ophaalservice van de afvalstoffendienst. Kijk voor meer
informatie op afvalstoffendienst.nl

1.	Zij controleren
- Op plekken waar regelmatig illegale stort is (hotspots).
- Op plekken waarover melding is gekomen via Meldpunt
Openbare Ruimte of via de Afvalstoffendienst.
2. Zij onderzoeken het afval en/of doen buurtonderzoek
3.	Veroorzaker gevonden!
- Op heterdaad? Bekeuring tussen €95 en €380, plus eventuele opruimkosten.
- Via persoonsgegevens in het afval? Boete van €150.

Wist je dat
• Wij jaarlijks ruim 7.000 meldingen ontvangen over illegale stort.
• Je bij het milieustation ook gratis afval* kwijt kunt?
Help mee! Ziet u iemand afval in de openbare ruimte storten?
Maak een melding. Dat kan ook anoniem. Vermeld zoveel mogelijk
gegevens, denk hierbij aan datum, tijd en locatieen het woonadres
of het kenteken van de veroorzaker. Tip: voeg een foto van de
overtreder in actie toe.
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Meldingen, tips en foto’s van een situatie in de openbare
ruimte geeft u eenvoudig aan ons door via de BuitenBeter app.
Heeft u geen smartphone? Gebruik dan het meldingsformulier
op www.s-hertogenbosch.nl/meldpunt. Of neem telefonisch
contact op met het meldpunt via (073) 615 55 55.

Kijk voor meer informatie op: www.s-hertogenbosch.nl/inwoner/vergunning-of-melding

*Aluminium, asbest, autobanden, glas, glasplaten, kleding, klein chemisch afval, lood, oud ijzer, papier,
piepschuim, plastic verpakkingsafval, schoenen, snoeihout, textiel en elektrische apparaten.

Bouw- en sloopafval

