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Toelichting door fractie 
Veel burgers ergeren zich aan het nutteloze vegen van, de al schone straten, in onze 
(binnen) stad, en de daarmee gepaarde gaande gigantische geluid overlast voor bewoners 
en bezoekers ?  
Dit gebeurt iedere Maandag t/m Vrijdag van 07.45 uur tot 15.45 uur.  
Waar overigens buiten de herfstperiode geen noodzaak voor bestaat! (behoudens het 
Uitgaansgebied in het centrum en marktpleinen) 
Is het College bekend met elektrisch aangedreven, kleinere veegwagens in bijvoorbeeld 
Arnhem. https://www.gelderlander.nl/arnhem/schoonmaakploeg-voortaan-zonder-herrie-
door-arnhems-stadshart~aef1de51/  
De stad Arnhem is in een klap, dankzij de inzet van deze elektrische veegwagens,  weer 
“stil” geworden. 
 

 
Vragen & antwoorden van het college 
 
Afgestemd portefeuillehouder(s) 
Kraanen 
 
Inleiding door het college(facultatief) 
Het vegen in de stad wordt uitgevoerd door de diverse wijkaannemers. In de binnenstad is 
dit Eemfors. De bestekken voor het wijkonderhoud zijn ‘op beeld’. Dit betekent dat wij 
het niveau van het onderhoud vastleggen (hoe schoon), maar niet hoe vaak de aannemer 
daarvoor moet vegen. De binnenstad heeft niveau ‘A’. Om dit hoge niveau continu te 
realiseren wordt vaak geveegd. Op hun route zullen veegmachines soms ook langs straten 
komen die nog voldoende schoon zijn.  
Het vegen in de woonwijken gebeurt enkele keren per jaar en overigens niet alleen om 
zwerfvuil en blad op te vegen, maar vooral om de straten en goten schoon te houden van 
zand. Dit voorkomt dat zand in de riolering spoelt en dat het een voedingsbodem voor 
onkruiden in de goten vormt.  
 
Vraag 1: Is het College op de hoogte van onderstaande toelichting? 
Antwoord 1: 
Nee. Er zijn weleens klachten over het vegen in de binnenstad. Dit betrof dan vooral het 
tijdstip van vegen in het weekend en het geluid van de bladblazers. Om deze reden 
worden nu alleen nog elektrische bladblazers gebruikt.  
 
Vraag 2: Is het College bereid om, buiten het Kern-Winkel gebied en de vier Pleinen 
(Varkensmarkt, OLV-Plein, de Hof, en Appel-Groenmarkt ) deze luidruchtige machine “te 
verbieden” om ook nog de woonwijken in te gaan?   
Antwoord 2: Nee. Machinaal vegen is ook in de woonwijken noodzakelijk, vooral om goten 
schoon te houden van zand.  
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Vraag 3: Zo ja, wanneer ? 
Antwoord 3:  Niet van toepassing 
 
Vraag 4: Zo nee, waarom niet ? 
Antwoord 4: Machinaal vegen is ook noodzakelijk in woonstraten. 
 
Vraag 5: Is het College bekend met het feit dat er ook bijna geruisloze, elektrische 
Veegmachines bestaan ? ( Zie de BPA toelichting hieronder, zie Arnhem) 
Antwoord 5:  Ja. Elektrische veegmachines maken minder motorgeluid. Het vegen en 
opzuigen van vuil veroorzaken echter het meeste geluid. Dit is bij beide type machines 
gelijk. Ook elektrische veegmachines zijn daardoor niet geruisloos. Vanuit 
duurzaamheidsdoelstellingen geven we de voorkeur aan het gebruik van elektrisch 
aangedreven machines.  
 
Vraag 6: Is het College bereid, om in overleg met Amfors en/of de ROVA, deze elektrische 
machines te gaan inzetten ? 
Antwoord 6: Ja, deze ontwikkeling is al ingezet. In de meeste wijkonderhoudsbestekken is 
een duurzaamheidsparagraaf opgenomen. In het kader daarvan zijn met aannemers in de 
stad afspraken gemaakt over het overgaan op elektrische machines binnen de lopende 
contractperiode. Wij zijn met Eemfors in gesprek of voor de nieuwe contractperiode van 
het wijkonderhoud in de binnenstad vervanging van veegmachines mogelijk is. Zoals 
aangegeven bij vraag 1 zetten zij inmiddels in de binnenstad elektrische bladblazers in.  
Vegen hoort niet bij de werkzaamheden van ROVA in Amersfoort. 
 
Vraag 7:  Zo ja, wanneer ? 
Antwoord 7:  Voor de nieuwe contractperiode van het wijkonderhoudscontract voor de 
binnenstad (2020-2023) bespreken wij met Eemfors of een vervanging van veegmachines 
door elektrische machines mogelijk is. Dit is ook afhankelijk van de 
investeringsmogelijkheden van Eemfors.  
 
Vraag 8: Zo nee, waarom niet ? 
Antwoord 8: niet van toepassing 
 
Vraag 9: Is het College bekend met het feit dat dit huidige type Veegmachine al het zand 
tussen de straat-klinkers uitzuigt, waardoor het straatwerk (bijv. op het Stadhuisplein, de 
Langestraat, Utrechtsestraat, Kamp enz. ) er behoorlijk “rammelend” bij ligt ? 
Antwoord 9: Ja, alle veegmachines zuigen losliggend zand op. Dit is doorgaans geen 
probleem, waarbij het zand in de voegen tussen de klinkers op zijn plek blijft. Door de 
grote droogte van het afgelopen jaar echter trad dit probleem wel op. We zoeken hier 
samen met de wegbeheerder naar oplossingen. 
 


