Instrument

MOTIE

Datum

28 maart 2012

Onderwerp

Faciliteren opruimen zwerfvuil

Gelet op het feit dat:
•
•
•

er sinds het begin van dit jaar in woonwijken buiten het centrum geen zwerfvuil meer
wordt opgeruimd.
de gemeente erop vertrouwt dat burgers zelf hun verantwoordelijkheid zullen
nemen;
de ondersteuning hierin stopt als het participatiebudget binnen Venlo Schoon op is.

Overwegende dat:
•
•
•
•
•

•
•

•
•

er steeds meer burgers zelf de verantwoordelijkheid nemen en activiteiten beginnen
te ontplooien op het gebied van zelf zwerfafval opruimen;
de gemeente dergelijke acties nog meer dient toe te juichen.
dergelijke acties precies passen in het beeld van de Stad van Actieve Mensen;
dit ontwikkelingen zijn waar we trots op moeten zijn;
dat het behoorlijk demotiverend kan werken als na een actie met prikstok dan wel
stoffer en blik, basisvoorzieningen als bijvoorbeeld een prullenbak of een pasje voor
een ondergrondse container ontbreken;
burgers niet altijd zelf op kunnen en willen draaien voor de kosten om afval te
storten
de gemeente in haar communicatie over de veranderde situatie juist heeft
benadrukt het toe te juichen als (groepen van) bewoners zelf opruimacties
organiseren en de gemeente in dergelijke gevallen materialen beschikbaar zal
stellen;
als bewoners die zelf opruimacties organiseren dit ook gefaciliteerd moeten worden
je als gemeente goodwill en vertrouwen verliest als bepaalde basisvoorzieningen
of ondersteuning niet aanwezig blijken te zijn.

Roept het college op om:
•
•

Burgers die de Gemeente benaderen klantvriendelijk en met open armen te
ontvangen, te ondersteunen en voldoende faciliteren.
In gesprek te gaan met burgers die willen helpen bij het bestrijden van zwerfvuil,
goed te luisteren naar wat ze willen bijdragen en samen te zoeken naar creatieve
middelen en oplossingen binnen het beschikbare budget.

En gaat over tot de orde van de dag.

Fractie LokaleDemocraten.
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