KLANT CONTACT CENTRUM (KCC)
Hebt u klachten of meldingen over de openbare ruimte? Dan kunt u het gemeentelijke
Klant Contact Centrum bellen: 683456. Ook via het meldingsformulier van de website
kunt u uw klachten over de openbare ruimte kwijt; ga naar www.waalwijk.nl – wonen –
meldpunt openbare ruimte.
GRAFFITIBELEID
Onder de noemer “Graffiti te lijf” worden racistische leuzen op gemeentelijke
objecten/panden binnen 24 uur professioneel verwijderd. Alle overige graffiti verdwijnt
binnen vijf werkdagen na melding. De gemeente roept inwoners op om graffiti op
gemeentelijke objecten/panden te melden via het Klanten Contact Centrum (KCC) van de
gemeente, tel.nr. 0416 – 683 456. Onder straatmeubilair verstaan we verkeersborden,
straatmeubilair, bruggen e.d. In goede samenwerking met Tavenu is een
ontmoedigingstraject gestart, waarbij taakstraffers worden ingezet bij het reinigen van
graffiti en illegale aanplakkingen.
Centrum Waalwijk
De gemeente is in het Centrum van Waalwijk een pilot gestart om particuliere panden en
objecten te ontdoen van graffiti. Eigenaren/huurders van panden in het Centrum kunnen
voor € 50,00 per pand per jaar graffiti binnen vijf werkdagen op vakkundige wijze laten
verwijderen.
ZAP-PERS
Op eigen initiatief verwijderen de Zwerf Afval Pakkers (ZAP-pers) met een bepaalde
regelmaat zwerfafval uit hun directe leefomgeving. Hiervoor krijgen zij van de gemeente
hulpmiddelen aangereikt, zoals een veiligheidsvest, handschoenen, papierknijpers en
afvalzakken.
Het verzamelde zwerfafval kunnen de ZAP-pers kosteloos op de volgende manieren
aanbieden:
*
Op werkdagen van 08.30 tot 12.00 en van 13.00 tot 16.00 uur op de
gemeentewerf aan de Olympiaweg te Waalwijk;
*
Via een extra minicontainer op eigen terrein. Deze krijgt hiervoor een speciale
chip. Op de dag van lediging van het reguliere restafval, kan de minicontainer
worden aangeboden.
Het is ook mogelijk om van beide methodes gebruik te maken.
Mocht u ook interesse hebben om ZAP-per te worden, dan kunt u contact opnemen met
Frédérique Bloemendaal, email fbloemendaal@waalwijk.nl of via tel.nr. 683567.

