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Vraag
Wij, als CDA, zien dat er erg veel zwerfafval ligt. Of bewust weggegooide troep. Vooral
langs verbindingswegen, fietspaden en eigenlijk in heel Deurne. Het afval bestaat hoofdzakelijk uit: blikjes, verpakkingsmateriaal, plasticflesjes bierflesjes. luiers enz. Het geeft
een trieste indruk van Deurne, lijkt wel een openbare stortplaats. Deurne koerst op eigen
kracht, schijnt nog niet te werken.
Als CDA vragen wij ons af; moeten we dit lijdzaam aanzien? Daarom ook de vraag: Hoe
lossen we dit op? Het is nu nog allemaal goed zichtbaar en op te ruimen. Over enkele
weken ligt het afval in de sloten of is het ingegroeid. Met alle gevolgen van dien.
Bij de inwoners neemt de ergernis steeds meer toe.

'samenwerken aan een houdbare leefomgeving'
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Antwoord
In uw vraag geeft u aan dat inwoners zich ergeren aan zwerfafval. Ook wij zien dat afval
op straat gegooid wordt. Ondanks de bezuiniging van € 60.000 op het opruimen van
zwerfafval proberen we om samen met de inwoners van Deurne de omgeving netjes te
maken en te houden. Hieronder leggen we uit hoe we dat doen.
Raadsbesluit bezuiniging op zwerfafval in begroting 2013
In 2012 heeft de gemeenteraad een substantiële bezuiniging doorgevoerd (€ 60.000,--)
op het budget beschikbaar om zwerfafval op te ruimen. Besloten is om geen zwerfaval
meer te ruimen. Door de raad is een uitzondering gemaakt voor de centra van de dorpen
waar nog wel zwerfafval wordt opgeruimd.
In de begroting 2013 is de mogelijkheid opgenomen om op een vergelijkbare
wijze als Venlo om te gaan met zwerfafval
In Venlo zijn bewoners zelf verantwoordelijk voor het schoonhouden van hun eigen leefomgeving. In raadsinformatiebrief RIB-NL-1328 is de gemeenteraad geïnformeerd over
hoe invulling/uitvoering wordt gegeven aan de bezuiniging.
Veel inwoners zijn erg betrokken bij hun eigen woonomgeving
Dat blijkt ook uit de inzet die onze inwoners laten zien om de omgeving netjes te houden
(Deurne koerst op eigen kracht). De afgelopen tijd zijn er een aantal bewonersinitiatieven geweest waarbij mensen samen de buurt opruimden. Enkele mooie voorbeelden zijn:
 Opruimdag van de jagers die in het bos zwerfafval hebben geruimd;
 De Visclub die de oevers van de Klarinet heeft opgeruimd;
 In Helenaveen worden diverse werkzaterdagen georganiseerd daarvan is er een
zaterdag zwerfafval opgeruimd;
 In Neerkant heeft de dorpsraad plannen om een opruimactie te gaan houden;
 Tijdens de Deurne Actiedag is er vorig jaar zwerfafval opgeruimd.
Ook zijn er veel bewoners die zelf hun straat of bijvoorbeeld de Kasteeltuin netjes houden.
Onderzocht wordt hoe de betrokkenheid van inwoners tot nog meer en tot beter
ondersteunde initiatieven leidt
We zoeken naar meer concrete opruimacties zodat heel Deurne schoon wordt. Daarnaast
zoeken we naar initiatieven of acties die zorgen dat mensen minder afval op straat gooien. Bewoners zijn er ook zelf, samen verantwoordelijk voor om te zorgen dat Deurne
schoon blijft.
Bewoners of verenigingen die op willen ruimen worden waar mogelijk door de
gemeente ondersteund en gestimuleerd
Hesjes, prikkers, zakken en handschoenen worden uitgeleend en het verzamelde zwerfafval kan door de gemeentewerf worden opgehaald. Als bewoners andere hulp vanuit de
gemeente nodig hebben om zelf de omgeving schoon te houden dan gaan we met hen in
gesprek om te kijken wat we voor hen kunnen betekenen. Natuurlijk is het ook weer mogelijk om tijdens de volgende Deurne Actiedag mee te helpen om zwerfafval op te ruimen. Deze dag wordt momenteel voorbereid.
Er is voor een aantal jaar subsidie beschikbaar vanuit het Afvalfonds verpakkingen voor
extra activiteiten om de gemeente schoon te houden. Deze subsidie zetten we in om bovenstaande activiteiten te ondersteunen en te faciliteren.
Handhaven op luierafval
Het afval op de foto die bij de raadsvraag is toegevoegd lijkt een dumping van luierafval
te zijn en geen los rondslingerend zwerfafval. Hier gaan we dan ook anders mee om.
Per 1 maart 2015 is de gemeente gestopt met de gescheiden inzameling van luiers. Hierover is de gemeenteraad geïnformeerd in de raadsinformatiebrief RIB-NL-1442. In de
eerste maand dat we gestopt zijn met de inzameling van luiers blijkt dat bijna alle inwoners netjes met hun luiers omgaan en deze met het restafval weggooien. Helaas zijn er
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enkele uitzonderingen die hun luiers dumpen in bijvoorbeeld de Kasteeltuin. We brengen
op dit moment in kaart op welke plekken en wanneer deze dumpingen plaatsvinden. De
buitendienst en de opzichters zijn hier zeer alert op. De bedoeling is dat de Stadswacht
deze mensen op heterdaad kan betrappen en dat het snel klaar is met de dumpingen van
luiers.
Deurne wordt pas 1 jaar samen met inwoners schoongehouden
Bij het doorvoeren van de bezuiniging op zwerfafval is aangegeven dat we met elkaar
ervaring op moeten doen hoe de eigen betrokkenheid van bewoners bij een schone
woonomgeving gaat uitpakken. Ook moet de gemeente leren welk steuntje in de rug nodig is om Deurne koerst op eigen kracht hierbij echt te laten werken. Alle goede voorbeelden tonen gelukkig aan dat er zeer veel betrokkenheid is van onze inwoners bij een
schone woonomgeving en dat het op een aantal plekken zeker goed werkt. De gemeente
blijft actief met inwoners meedenken hoe Deurne nu en in de toekomst schoner wordt en
blijft.
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