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MOTIE
(artikel 36 Reglement van Orde)
Datum raadsvergadering
Agendapunt:

20 december 2018
28. Verder voorkomende zaken

:

Ondenrerp

aanpak zwerfafual

De raad van de gemeente Schouwen-Duiveland op 20 december 2018 in vergadering bijeen;
gehoord de beraadslagingen,
ovenruegende dat:
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getuigende de opruimacties van Schoon Schouwen-Duiveland, NME en privé personen,
er nog altijd grote hoeveelheden zwerfafualworden achtergelaten door inwoners, gasten
en scheepvaart;
naast los zwerfafual regelmatig grijze vuilniszakken met restafualworden aangetroffen en
opgeruimd;
bedrUven hun vuilnisbakken hebben venivijderd om te voorkomen dat mensen hun grijze
vuilniszakken met restafual daar in achterlaten;
'bevrijd de zee' bakken gebruikt worden voor het dumpen van huishoudelijk afual;
mensen voor hun afual gebruik willen maken van de ondergrondse containers aan de
Brouwersdam, doordat deze in de winter gesloten zijn, het afual naast de containers of
elders in de natuur terecht komt;
momenteel bij de gemeente geen duidelijk beeld lijkt te bestaan van de omvang van het
zwerfuuilprobleem;
het melden van zwerfafual en bovenstaande problemen via de gemeentelijke servicelijn
erg onduidelijk is aangegeven;
men moet inloggen om door te kunnen geven waar zwerfvuil ligt;
op de website van de gemeente niet duidelijk staat aangegeven dat inleveren van
huishoudelijk afual niet langer is toegestaan bij de milieustraat;
het voor de inwoners niet echt duidelijk is dat de prijs voor een extra lediging van de
grijze rolemmer met inhoud van 5 á 6 grijze vuilniszakken slechts € 4,74 is;
wij als gemeente een duidelijk signaal moeten geven aan de inwoners dat we het
belangrijk vinden om zuinig om te gaan met onze kostbare natuur en zwerfafual daar niet
in thuis hoort;

roept het college van burgemeester en wethouders op om:
1. parkeerplaatsen in de openbare ruimte te voozien van drie-vaks afualbakken zodat
mensen hun afual kwijt kunnen maar geen ruimte biedt voor hele vuilniszakken;
2. de ondergrondse containers aan de Brouwersdam ook in de winter open te
houden;
3. de Facebookpagina van NME, Schoon Schouwen Duiveland en De.Bende van het
strand te volgen om zo beter op de hoogte te blijven van de omvang van de
zwerfafva p ro b lemati e k ;
4. bij de servicelijn op de website van de gemeente een duidelijke meldplaats te
maken voor zwerfafval, of een toegankelijke app te ontwikkelen die het melden van
zwerfafval vereenvoud gt;
5. op de website van de gemeente bij de kop AFVAL duidelijk te berichten dat grijze
zakken huishoudelijk afval niet meer zijn toegestaan bij de milieustraat;
6. op de website van de gemeente bij de kop AFVAL een waarschuwing te plaatsen
over de boetes voor het dumpen van afval: rommel op straat gooien
€.140, afval in de openbare ruimte achterlaten € 370;
7. op de website van de gemeente bij de kop AFVAL te wijzen op de gevolgen van
zwerfafual voor de natuur;
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en gaat over tot de orde van de dag

lngediend namens de fractie van Lijst Jet van Gent door Jet
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