SCHRIFTELIJKE VRAAG
Artikel 32 Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad
Schriftelijke vraag aan

☒ het college van burgemeester en wethouders ☐ de burgemeester

Onderwerp: Zwerfafvalbeleid in Uden
Wij zien dat de gemeente de afgelopen tijden van alles heeft gedaan op het gebied van het
zwerfafvalbeleid. Er zijn ong. 19 projecten opgestart op scholen, in het centrum met de afvalbakken
keuze, meer prullenbakken overal, blikvangers op risicoplaatsen etc.
Dit heeft tot een aantal mooie resultaten geleverd, echter blijkt nog niet elke bezoeker of inwoner
van Uden voldoende doordrongen van het feit dat we Uden zo schoon mogelijk moeten en willen
houden. Er is nog teveel zwerfafval en daar moeten we met zijn allen iets aan doen.
In de grote steden om ons heen zien we mooie voorbeelden van het informeren van burgers en
bezoekers, middels bijvoorbeeld banner op drukke plekken, dat die betreffende gemeente een groot
voorstander is van een schone gemeente.
Het vele zwerfafval is voor Gewoon Uden een enorme doorn in het oog.
Wij willen met Uden uitstralen dat wij het als groene gemeente niet ok vinden dat er zomaar afval op
straat gegooid kan worden en dat we een enorme voorstander zijn van een schone gemeente.

Overwegingen:


We willen als Uden een groene en schone gemeenten zijn. We moeten zorgen dat alle
inwoners en bezoekers hiervan doordrongen zijn. Het probleem is niet alleen een probleem
van de overheid cq. gemeente. We moeten het samen doen, burger, bezoekers van Uden en
overheid.

Vragen:
1.

Ziet de wethouder kansen of mogelijkheden om als Uden meer uit te stralen dat we samen
zorgen voor een groene en schone gemeente? Dat het voor burgers en bezoekers nog meer
zichtbaar is dat Uden graag een schoon Uden is?

2.

Kan de wethouder met een voorstel komen hoe dit te gaan doen?
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ANTWOORD OP SCHRIFTELIJKE VRAAG
Artikel 32 Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad
Antwoord door:

☒ college van burgemeester en wethouders van Uden

☐ burgemeester

Datum: K10-11-2020
Antwoord:
Ja, als college zien we zeker mogelijkheden.
In 2019 zijn allerlei activiteiten uitgevoerd of gestart rondom zwerfafval. Van de activiteiten is een
beknopte rapportage gemaakt. Ook in 2020 vinden naast het reguliere opruimen en vegen, allerlei
zwerfafvalactiviteiten plaats. Communicatie over de activiteiten is doelgericht en verschillen dan ook
in uitingen. Na afloop van een activiteit wordt via social media en/of via onze nieuwspagina op
www.uden.nl over de activiteiten breder gecommuniceerd en in enkele gevallen ook in de lokale media.
Het voorstel is om een nog breder publiek te bereiken door bestaande informatieborden bij invalswegen te gebruiken en is in overleg met centrummanager gekozen voor banners in het winkelgebied. De planning en locaties van de banners gaan in overleg met hem. Op hotspots en plekken waar
ook veel mensen komen wordt bekeken wat ter plekke mogelijk is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan
een boodschap op prullenbakken.
Zo kunnen we laten zien dat we een schoon Uden belangrijk vinden en we samen voor een schoon
Uden moeten zorgen. Naast het bereiken van een breed publiek, zetten we zo ook in op de kracht
van de herhaling, een belangrijke factor bij bewustwording en gedragsverandering
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