
Wat is zwerfvuil? 

Zwerfvuil is vuilnis dat eigenlijk in een afvalbak thuishoort. In plaats daarvan 
zwerft het op straat, in het groen of in het water. Het gaat bijvoorbeeld om: 

 vuilniszakken; 
 plastic tassen; 

 flesjes en blikjes; 
 dozen. 

Wie is verantwoordelijk voor het opruimen van zwerfvuil in ’s-

Hertogenbosch? 

De afdeling Realisatie en Beheer Openbare Ruimte (R&B) is verantwoordelijk 
voor het opruimen van zwerfvuil. Afhankelijk van de vervuilingsgraad ruimt de 

afdeling zwerfafval volgens een  planning. Zo controleert ze de binnenstad van 
’s-Hertogenbosch elke dag op zwerfvuil. In sommige gebieden gebeurt dat één 

keer per week. En in andere gebieden één keer per drie weken. Vindt de 
gemeente zwerfvuil? Dan ruimt ze dat natuurlijk op. 

Er ligt zwerfvuil in een plantsoen in mijn buurt. Wat moet ik doen? 

Ligt er al een tijdje zwerfvuil in een plantsoen in uw buurt? Wij vragen u 

vriendelijk om ons een handje te helpen. Zo houden we samen de stad schoon. 
Is dit niet mogelijk? maak dan digitaal een melding aan bij het Meldpunt Schoon, 
Heel en Veilig of bel (073) 615 55 55. 

Er ligt zwerfvuil op de weg in mijn buurt. Wat moet ik doen? 

Ligt er al een tijdje zwerfvuil op straat in uw buurt? Wij vragen u vriendelijk om 
ons een handje te helpen. Zo houden we samen de stad schoon. Is dit niet 
mogelijk? maak dan digitaal een melding aan bij het Meldpunt Schoon, Heel en 

Veilig of bel (073) 615 55 55. 

Er ligt zwerfvuil in het water in mijn buurt. Wat moet ik doen? 

Ligt er al een tijdje zwerfvuil in het water in uw buurt? Wij vragen u vriendelijk 
om ons een handje te helpen. Zo houden we samen de stad schoon. Is dit niet 

mogelijk? maak dan digitaal een melding aan bij het Meldpunt Schoon, Heel en 
Veilig of bel (073) 615 55 55 
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