Aan: college

van burgemeester en wethouders van de gemeente Sliedrecht

Sliedrecht, 20 augustus 2018

Onderwerp: schriftelijke vragen over zwerfvuil

Geachte leden van het college,
In deze regio komen er binnenkort twee fastfoodrestaurants bij: een bij de afrit Sliedrecht-West van
de A15 en een bij het toekomstige Facilitypoint in Hardinxveld-Giessendam. De CDA-fractie hoort
hierover verschillende reacties, variërend van "lekker dichtbij" en "extra werkgelegenheid" tot
"meer zwerfvuil". Over dit laatste punt maakt mijn fractie zich zorgen.
Nu al zie ik geregeld milkshakebekers met een bekend logo in Sliedrecht liggen, hoewel die bekers
in deze gemeente niet verkrijgbaar zijn. Ik hoop na de komst van extra fastfoodrestaurants niet nog
meer lege milkshakebekers en andere rommel op straat in Sliedrecht te vinden.
Enige tijd geleden werd bij de vestiging van McDonald’s in Alblasserdam gestart met het inzetten
van roofvogels. Zij moesten een eind maken aan de overlast van meeuwen en kauwen, omdat die
het zwerfvuil verspreidden. Mijn fractie zit niet te wachten op extra zwerfvuil. Volgens de CDAfractie is het verstandig om nu alvast aandacht te besteden aan het tegengaan van zwerfvuil.
Steeds meer ondernemers zien gelukkig het belang van duurzaamheid en willen daarmee aan de
slag. Daarom gaat het CDA uit van de bereidheid van de exploitanten van de fastfoodrestaurants
om met u in gesprek te gaan over het voorkomen van zwerfvuil.

Op grond van artikel 39 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad vraag ik u het
volgende:
1. Maakt u zich ook zorgen over een mogelijke toename van zwerfvuil na de komst van de
fastfoodrestaurants?
2. Hoe gaat u ervoor zorgen dat na de komst van de fastfoodrestaurants extra zwerfvuil in
Sliedrecht wordt voorkomen?
3. Bent u bereid om met de eigenaar/exploitant van het toekomstige Sliedrechtse fastfoodrestaurant in gesprek te gaan over een plan ter voorkoming van zwerfvuil in de omgeving? Zo ja, wanneer en hoe gaat u dit doen? Zo nee, waarom niet?
4. Bent u bereid om met de eigenaar/exploitant van het toekomstige Hardinxveldse fastfoodrestaurant en/of met het college van Hardinxveld-Giessendam in gesprek te gaan over een plan
ter voorkoming van zwerfvuil in de omgeving? Zo ja, wanneer en hoe gaat u dit doen? Zo nee,
waarom niet?
5. Lijkt het u verstandig om eerst een nulmeting te houden naar de hoeveelheid zwerfvuil, zodat
over enige tijd de toekomstige situatie kan worden vergeleken met de huidige situatie? Zo ja,
wanneer en hoe en waar gaat u dit doen en wat gaat u vervolgens doen met de uitkomsten? Zo
nee, waarom niet?

Ik zie uit naar de beantwoording van de vragen. Alvast bedankt.

Met vriendelijke groeten,

Vincent Prins
Raadslid CDA Sliedrecht

