Indienen en beantwoording raadsvragen

Omschrijving
Schriftelijke vragen (art. 44 RvO)
Technische vragen
Fractie: Fractie SMW
CC: raad

Aankruisen wat van toepassing is
x

Datum: Datum 09-02-20
Datum vragen ingekomen: Datum_vragen

Onderwerp:
Onderwerp Bestrijden zwerfafval
Geacht college,
Op 20 en 21 maart worden scholen, sport- en (buurt)verenigingen weer opgeroepen om
zwerfafval te lijf te gaan.
SMW heeft heel veel respect voor alle mensen en zeker ook voor kinderen die met deze
actie meedoen en daarnaast ook vaak vrijwillig gedurende het hele jaar zwerfafval
opruimen.
Wij constateren echter dat zwerfafval een probleem is en blijft.
Structurele beïnvloeding van gedrag in de hoop dat de mentaliteit verandert is van groot
belang.
Gedragspsychologen zeggen dat belonen beter is dan straffen. Daarnaast is
gedragsbeïnvloeding een continu proces.
Wij verzoeken het college met een plan te komen waarin zwerfafval op een positieve
wijze continu een punt van aandacht is.
Wij geven u daarvoor een aantal suggesties,waarbij regelmatig verschillende aspecten
van bestrijding van zwerfafval aan de orde komen:
1.Welke supermarkt houdt de omgeving het best schoon? Levert positieve publiciteit op.
2.Lancering van blikjesplan: aan het Techlokaal wordt opdracht gegeven een blikjespers
te maken. Ingezamelde blikjes worden geperst en het materiaal verkocht. Opbrengst
voor Techlokaal en deelnemers.
3.Verenigingen gaan opbrengsten oud papier missen. Er kan gevraagd worden om tegen
financiële vergoeding het afval van dorpsfeesten (Dag van Druten, Dickensdag ,carnaval
etc. )op te ruimen.
4.Wat is de schoonste buurt/straat in de gemeente Druten? Het levert een bijdrage op
aan een straat- of buurtfeest.
Wij wachten met belangstelling uw reactie af.
Fractie Sociaal Maas en Waal
Dini Uitdehaag
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Ton Ebben
Antwoord:

Verzonden:

Ter informatie: Indienen en wijze van afdoening door het college
Schriftelijke vragen
Afdoening door college: schriftelijke beantwoording
binnen 30 dagen
Technische vragen
Indienen: Uiterlijk maandag vooraf een RTG.
Afdoening door college: tijdens RTG vergadering

