VRAGEN OVER ONDERHOUD GROEN – MAAIEN Op welke manier verwijderen wij kauwgom van de
stoepen in het centrum?
Met welke machines gaan wij het onkruid op de
verharding te lijf?

Door middel van stoom

Welk type maaier gebruiken wij op de gazons?
Hoe heet de leidraad voor het onderhoud van onze
buitenruimte?

Cirkelmaaier
Integraal Beeldbestek

Aan welk onderhoudsniveau moeten de woongebieden
voldoen A,B of C?

Niveau B

Hete lucht branders,
borstelmachine en veegwagen

VRAGEN OVER BEHEER BEGRAAFPLAATSEN
Als een kist een hoogte heeft van 45 cm. Hoe diep moet
dan een graf gegraven worden volgens de wet
op de lijkbezorging?

110 cm. Er moet wettelijk
minimaal 65cm grond boven
de kist liggen

Hoeveel begraafplaatsen heeft de gemeente Waalwijk in
onderhoud?

5, waarvan 1 geïntegreerd is
op begraafplaats Bloemendaal

In welke kern ligt begraafplaats Roonlaan?

Waspik

Hoeveel beheerders zijn er voor onze begraafplaatsen?

Er zijn 5 beheerders

Met welke snelheid kan de graflift zakken?

4 cm per seconde

Vragen over beheer Bomen
Wat heb je nodig om in een hoogwerker te mogen
werken?

Hoogwerker certificaat

Wat zijn PBM’s?

Persoonlijke Beschermings
Middelen
Volgens de normen van het
bomenbeleid:
Bomen & Buren.
Zonnepanelen.
Blad & vruchtval.
Allergieën.

Aan de hand van welke normen worden de bomen
onderhouden?

VRAGEN OVER BEHEER GRIJS
Hoeveel straten zijn er in Waalwijk, Sprang-Capelle en
Waspik (binnen en buiten de bebouwde kom)?
Hoeveel tegels liggen er in een vierkante meter
(30x30)?

818 stuks

Hoeveel parkeer automaten staan er in Waalwijk
Hoeveel verkeersregelinstallaties heeft de gemeente?

40 stuks
16 stuks

VRAGEN OVER REINIGING

11 stuks

Welke producten kunnen gratis bij de milieustraat
worden ingeleverd?

papier
PMD
glas en vlakglas
textiel
kca
vet
luiers
Metaal
asbest met vergunning
banden (bepaalde banden,
zonder velg)
tuinafval
Piepschuim
Zwarte grond
Vuurwerk (1 week per jaar)

Hoeveel PMD afval wordt er per maand opgehaald door
de buitendienst?

Milieustraat en
huisvuilwagens samen:
88.780 kg.

Noem zoveel mogelijk PMD afval

Wat mag wel in de PMDzak?
Plastic verpakkingen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Plastic tassen
Brood-, pasta-, rijst-,
snoepzakken
Verpakking kaas en
vleeswaren
Folies van tijdschriften
en folders
Blisterverpakking (o.a.
snoeren, schroeven,
tandenborstels)
Boter-, saus-,
smeerkaas- en
koffiemelkkuipjes
Groente-, fruit-,
salade-, frietbakjes
Yoghurt-, vla-,
slagroom- en ijsbekers
Deksels pindakaas en
chocoladepasta
Mayonaise en
ketchupknijpflessen
Wasmiddelen-,
schoonmaak-,
shampoo-, gel- en
badschuimflacons
Tandpasta-, gel-,
crème- en
bodylotiontubes
Olie-, azijn-, frisdrank, water- en

•

zuivelflessen
Medicijnen-,
vitamines-, gel- en
plantenpotten

Metalen verpakkingen
•

•
•
•

Drank- en
conservenblikjes zoals
voor frisdrank, bier,
soep, groente,
honden- en kattenvoer
Stalen siroopflessen
Metalen deksels, tubes
en doppen
Aluminium schaaltjes
en bakjes zoals voor
lasagne en andere
levensmiddelen

Drankkartons
•

•

•

Kartonnen
drankpakken zoals
voor vruchtensappen,
water en wijn
Kartonnen
zuivelpakken zoals
voor melk, vla en
yoghurt
Kartonnen pakken
zoals voor soep en
pastasaus

Hoeveel ondergrondse containers heeft gemeente
Waalwijk?

83 stuks

Hoeveel stortingen zijn er gemiddeld per maand in de
ondergrondse containers?
Of hoeveel afval haalt de buitendienst gemiddeld op per
maand uit ondergrondse containers

9.000
57.900 kg.

VRAGEN OVER GLADHEIDSBESTRIJDING
Hoeveel strooiers gaan er tegelijk strooien?
Met hoeveel gram zout per vierkante meter werd er
vroeger gestrooid?

8
20 gram per vierkante meter

Waar worden de kleine strooiers ingezet?
Hoelang duurt ongeveer een strooironde?

fietspaden
= 3,5 uur

