Raadsmemo
Datum:

7 november 2013

Aan:

Gemeenteraad van Hof van Twente

Kopie aan:
Van:

B.M.J. Eshuis

Voor informatie:

B. Denekamp, Openbare werken

Onderwerp:
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1. Aanleiding
In de commissievergadering van 29 oktober 2013 is een vraag gesteld over de het tegengaan
van zwerfafval zoals dat in een passage in het programma leefomgeving van de begroting
2014 vermeld staat. Deze memo geeft een nadere toelichting op deze passage.
2. Inhoudelijke mededeling
Sinds jaar en dag is het opruimen van zwerfvuil in plantsoenen, op wegen, pleinen en op de
recreatieve voorzieningen in de buitengebieden (openbare rust- en picknickplekken) een taak
van de gemeente. Deze taak zullen we de komende jaren ook blijven uitvoeren. Echter is er
het voornemen om naast het opruimen van zwerfafval komend jaar specifiek te kijken of er
maatregelen en acties genomen kunnen worden om zwerfvuil tegen te gaan. De gedachte
gaat hier o.a. uit naar het in beeld brengen van locaties waar meer zwerfvuil ontstaat dan
gemiddeld. Bijvoorbeeld langs de zogeheten snoeproutes van en naar scholen. Vervolgens
gaan we achterhalen waardoor deze situatie ontstaat om hierop vervolgens gerichte acties te
kunnen uitzetten. Gedacht kan worden aan gerichte communicatie of specifieke plekken voor
afvalbakken. Deze insteek past ook in een integrale benadering van het onderhouden van de
openbare ruimte.
3. Conclusie
Door komend jaar meer aandacht te leggen op het in beeld brengen van gevoelige locaties
kunnen we gerichtere acties ondernemen om het ontstaan van zwerfvuil tegen te gaan en
tevens om het opruimen van afval effectiever en efficiënter te organiseren.
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