Almere Poort
Schoon
samen
zwerfafval voorkomen

Onderwerp: Afval problematiek Almere Poort, agendavoorstel Raad van Almere 9 mei
2019, RG-87/2019 (+ petitie + insprekers)
Deelonderwerp: korte termijn oplossingen, denkrichtingen van Almere Poort Schoon d.d.
21 mei 2019

Korte Termijn Oplossingen – samenvatting versie 28 mei 2019
A Inzameldepots, bovengrondse en ondergrondse voorzieningen voor huishoudens
1. inzamelregime: vaker en eerder legen => voorkomen bijplaatsingen en overlast
(verwaaien, open zakken, stank, vervuiling, wespen, ratten, vosjes, andere dieren)
2. stoppen met pasjessysteem en de betreffende inzameldepots openen (voorkomen
bijplaatsingen)
3. meer containers en complete sets: in ieder geval restafval + PMD + papier (?)
Voorbeeld: Hermesstraat/Dionysusstraat heeft nu wel PMD + papier + GFT, maar
geen restafval. Eindje verderop is Freyaplantsoen (hotspot). Dit is slechts 1
voorbeeld.
4. kort voor oplevering nieuwbouw een grote bak waar álles in kan (tijdens afbouw -en
verhuisperiode)
5. hotspots inzameldepots: overzicht periodiek in kaart brengen, valideren en delen
binnen projectgroep. Per 1 mei, 1 september, 1 november, 1 februari.
6. inzameldepots bij hotspots dagelijks legen én rondom aanvegen
7. hotspots van reactieve naar proactieve aanpak
8. eenduidige kleuren van containers (grijs, blauw, oranje, etc.), informatieve en
helpende bordjes
9. plantjes zetten rond de inzameldepots (voorkomen bijplaatsingen én verwaaien)
10. meer afvalbakken in Cascadepark, Homeruspark, langs snoeproutes (scholen,
supermarkten, openbaar vervoer, fietspaden) en bij grote speelplekken (voorbeeld:
De Kraak, De Geest in Europakwartier).
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B Communicatie en participatie
1. Almere Poort Schoon supporters tijdig uitnodigen voor
1. avondpresentatie D&B (15 personen)
2. deelname project ‘integrale aanpak dumpingen’ (2 personen), 1 juni t/m 30
augustus (incl. keuze 2 proefgebieden in Poort)
We zijn sinds 2 april in afwachting hiervan.
2. digitale dienstverlening: informatie juist, volledig en actueel op webpagina
https://www.almere.nl/wonen/afval/ en de Almere Afval app.
3. digitale dienstverlening: online formulieren werken, zijn betrouwbaar en de indiener
of aanmelder wordt op de hoogte gehouden van het verloop van de aanvraag of
melding
4. buurtapp kiezen (bewoners) en gebruik aanmoedigen (Gemeente Almere).
Bijvoorbeeld: Hoplr of mijnbuurtje.nl.
5. flyer met spelregels en mogelijkheden rond afval in NL en EN taal verzenden naar
alle inwoners van Poort
6. welkomstbrief met spelregels en mogelijkheden rond afval in NL en EN taal, naar
inwoners die zich vestigen in Almere Poort
7. woningcorporaties verzoeken dit ook te doen
8. bedrijven (winkels, horeca) herinneren aan de 25-meter regel
https://kenniswijzerzwerfafval.nl/thema/handhaving-25-meter-regel
C Handhaven en beboeten
1. meer én zichtbare handhaving. Niet alleen overdag maar ook ‘s avonds: dan zijn de
meeste mensen thuis en worden de meeste bijplaatsingen gedaan
2. als handhaving is geweest dan het afval in een felgekleurde zak plaatsen en
voorzien van sticker ‘onder behandeling van handhaving’
3. handhaven bouwbedrijven en hiervoor meer capaciteit (zoals bouwconciërge).
Bouwer/aannemer moet maatregelen treffen om overlast of schade in de omgeving
van zijn project te voorkomen. Hier hoort ook ten allen tijde het voorkomen en
opruimen van wegwaaiend bouwafval op straat, in het groen en water.
4. handhaven 25-meter regel bedrijven (winkels, horeca)
5. cameratoezicht: wordt gemengd over gedacht, lijkt niet de meest wenselijke situatie
D Afval van de straat, uit het groen en water

Almere Poort Schoon supporters – korte termijn oplossingen, samenvatting versie 28 mei 2019

1. álle betrokkenen inzetten of herinneren aan eigen taak, verantwoordelijkheid:
ambtenaren, onderaannemers, bewoners, scholen, stad & natuur, wijkteam,
bouwers, woningcorporaties, supermarkten, andere bedrijven, organisatoren van
evenementen en bezoekers
2. alle scholen verzoeken op te ruimen in de week voor de zomervakantie: 8 t/m 12
juli. Basisscholen op en rond schoolplein, voorgezet onderwijs ook langs
snoeproutes. Zie ook 25+25+25 actie voor scholen: https://hennietibben.nl/almerepoort-schoon-scholen-opruimactie-2018-2019/
3. alle scholen verzoeken zich uiterlijk 1 juli aan te melden voor 25+25+25 acties in
schooljaar 2019-2020 en uitnodigen voor een schoon convenant
4. uiterlijk 1 juli schoon convenant met scholen afspreken voor elk nieuw schooljaar
5. alle bouwbedrijven verzoeken bouwplaats én omgeving (straat, groen, water) op te
ruimen: uiterlijk 26 juli (voor bouwvak) én uiterlijk 20 december (voor kerstvakantie).
Ook bouwcontainers sluiten en restanten in de buurt opruimen: stenen, pallets,
klossen, etc.
6. uiterlijk 1 november schoon convenant met bouwbedrijven afspreken voor elk nieuw
kalenderjaar
7. beeldkwaliteit en -beleving openbare ruimte verhogen en handhaven (beter dan Ckwaliteit en mét eigen regie Gemeente Almere)
8. groen-aannemers: ‘eerst prikken dan maaien’. Voorkomen versnippering en niet
meer op te ruimen zwerfafval
9. HALT-gestraften inzetten (is dit slim: straffen-belonen?)
E Financiën, dekking
1. hier komen we in de volgende versie op terug!
2. link naar afvalrechten/plichten (hoezo, geen consensus?)
F Structureel oplossen
1. betere oplossingen voor grofvuil, groenkorven, grof zwerfafval (verpakkingen,
piepschuim) en fijn zwerfafval (peuken, kapot gemaaid piepschuim, etc.).
2. keuze inzamelen, scheiden
3. korte termijn oplossingen ook structureel borgen (taken, bevoegdheden,
verantwoordelijkheden op juiste plek).
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