PZC: 1 augustus 1970.

Vuilnisbelt in Pauluspolder veroorzaakt stank overlast.
Mijn gordijnen zitten vol roet en als ik de was ophang moet ik kijken uit welke richting de
wind komt, zegt mevrouw Brooijmans uit de Pauluspolder in de gemeente Hontenisse. Ze
woont vlak bij een vuilnisbelt die in de wijde als bron van roet, rook en stank. Volgens
mevrouw Brooijmans hebben omwonenden al enkele malen, zonder resultaat, geklaagd
over de overlast die de belt voor de omgeving veroorzaakt. Op het gemeente huis van
Hontenisse is hierover niets bekend. ( opm. redactie hengstdijk.eu: dit komt ons bekend voor)
De belt staat wel onder toezicht van een gemeente werkman, zo vertelde voorlichtingsman
Vosveld, en het is de gemeente ook bekend dat de belt veelvuldig in brand staat. Als oorzaak
wordt genoemd de broei in het samengeperste vuil. Volgens de omwonenden beperkt het
onderhoud zich tot het egaliseren van de massa’s afval. Van afdekken met aarde is nog nooit
iets geconstateerd. De overlast door rook en smook blijft overigens niet beperkt tot de
naaste omgeving. Ook in het veel verder weg gelegen Terhole vallen regelmatig klachten te
beluisteren. Dat laatste wordt bevestigd door de plaatselijke politie. Maar we kunnen er
weinig aan doen dan de mensen doorverwijzen naar de gemeente, zo zegt men. De
bewoners menen ook dat het toezicht op de belt wel wat strenger kon. Met name tijdens de
weekenden deponeren particuliere hun vuil waar hen dat het beste uitkomt. De dozen,
matrassen en zakken waaien soms rond je oren, aldus de omwonenden.

PZC: 7 augustus 1970.

Vuilnisbelt in Pauluspolder nu definitief dicht
De vuilnisbelt in de Pauluspolder, tot voor kort een bron van roet, rook en stank, is gesloten.
Definitief volgens gemeente secretaris de Schepper van Hontenisse. De belt, die voor kort
door de intercommunale huisvuilophaaldienst als stortplaats werd gebruikt, is voorzien van
een afrastering en van borden die het verder deponeren van huisvuil op straffe van een
boete verbieden. Met het egaliseren van het vuil is een begin gemaakt. De finale bestaat uit
het afdekken van het geheel met een laag grond.
De publicaties in de streekbladen over de hinder die de belt in de wijde omgeving, zijn niet
van invloed geweest op de beslissing om de belt te sluiten, aldus secretaris de Schepper. Het
was volgens hem al lang de bedoeling de belt zo spoedig mogelijk vol te maken en daarna te
sluiten. De afspraak was al gemaakt met het vroegere gemeentebestuur van Vogelwaarde,
zo zegt hij.
Overigens hebben enkele particulieren toch al pogingen gedaan het verbod tot het
deponeren van vuilnis te negeren. Tegen enkelen van hen kon door de politie proces-verbaal
worden opgemaakt. Particulieren kunnen voor het kwijtraken van hun afval nu terecht op de
stortplaats bij Walsoorden. Het is de bedoeling ook deze belt zo snel mogelijk vol te storten
en met grond af te dekken.

