Vraag/ voorstel zwerfvuil VVD Schagen 22-06-2020

De afgelopen maanden is de ergernis opgelopen over het zwerfvuil met name bij de zogenaamde
snoeproutes en is hierover veelvuldig gediscussieerd in de verschillende whats app groepen.
De VVD is blij met alle genomen acties in 2019 om zwerfvuil tegen te gaan. De VVD gelooft niet in het
strenger of verbaliserend optreden hiertegen. Hier heeft de gemeente onvoldoende handhavers
voor.
Maar ondanks al deze acties blijft zwerfvuil een grote ergernis voor onze inwoners. In veel
gemeenten zijn acties ondernomen. In Schagen kunnen wij de voorbeelden hiervoor uitwerken.
De VVD vraagt de wethouder om samen met HVC en de diverse scholen actie te nemen om dit
fenomeen van zwerfvuil tegen te gaan.
Graag zien wij dat de wethouder, in samenspraak met HVC, onderzoekt of een gelijknamig bord
mogelijk is zoals in onderstaand artikel in Schiedam Oost. (zie 1)
Onderzoek of het mogelijk is een bord door leerlingen te laten ontwerpen (zie 2)
1.
In opdracht van de gemeente Schiedam heeft Irado de afgelopen weken 20 ludieke borden geplaatst
op plekken waar (hang) jongeren samenkomen en zwerfafval achterlaten. Op deze plekken vinden we
veel zwerfafval van blikjes, flesjes en verpakkingen van fastfood. Met de slogan ‘Hé jij daar’ hopen we
dat de jongeren zich aangesproken voelen en zich ervan bewust worden dat we samen de buurt
schoon moeten houden. Want buiten is toch de ruimte van ons samen.
Irado heeft in de gemeente twee soorten borden geplaatst. Verspreid over 16 verschillende plekken
zijn groene tekstborden geplaatst. In Schiedam Oost zijn vier aangepaste borden ‘met ogen’ geplaatst
in de eigen huisstijl van de wijk. Door deze borden te plaatsen willen vooral een signaal afgeven.
Natuurlijk aan de jongeren zelf. En zeker ook aan omwonenden van de vervuilplek.

2.
KRABBENDIJKE - Burgemeester José van Egmond van de gemeente Reimerswaal
onthulde dinsdagmiddag in Krabbendijke door jongeren gemaakte borden tegen
zwerfafval. Dat ging niet helemaal vloeiend, maar daarom kon de burgemeester wel lachen.

Leerlingen van het Calvijn College aan de Appelstraat in Krabbendijke hebben de borden
ontworpen. Ze komen op drukke plekken in Krabbendijke te staan. De burgemeester onthulde het
bord bij de muziektent.
Slogan
Het Calvijn College heeft in haar project 'Zorgvol voor de aardbol' allerlei activiteiten voor een
beter milieu. De school bedacht het project vanuit de overtuiging dat iedereen, ook leerlingen,
een verantwoordelijkheid hebben om de omgeving netjes te houden. 'Dagelijks prikken leerlingen
zwerfafval in het dorp', laat het Calvijn College weten. 'Ze moeten zich aan- en afmelden bij de
Jumbo-supermarkt.' Bij het maken van de borden is de hele school aan de Appelstraat
betrokken. Leerlingen konden ideeën indienen voor een slogan die aan het denken zet over
weggooigedrag. Vervolgens zijn twee klassen met het ontwerp voor de borden aan de slag
gegaan. Van de winnende ontwerpen zijn echte verkeersborden gemaakt.

DE 3 STAPPEN (nederlandschoon.nl)
1. Voorbereiding: breng de snoeproute(s) in beeld. Kijk waar afval ontstaat, welke inzet nodig
is en waar je bordjes langs de routes kunt plaatsen. Benader scholen en ondernemers op tijd en
maak ze enthousiast voor samenwerking. Voor hen is de aanpak simpel: ze hoeven alleen de posters
of borden te plaatsen.
2. Maatregelen op de snoeproutes, bij scholen en bij winkels: pas voorzieningen aan als dat
nodig is, plaats of verplaats afvalbakken, werk met opvallende bordjes, stickers op bakken, hang
posters op bij scholen en winkels.
3. Monitoring van het effect: houd 1 controlemeting en 2 ‘interventie-metingen’, na de
genomen maatregelen.

De VVD hoopt dat de wethouder, op aanvulling van het huidige programma, dit wil onderzoeken.

De VVD Fractie

