
Goedenavond,

Mijn naam is Rob Dekker. Ik woon sinds 9 jaar in het Columbuskwartier in 

Almere Poort met mijn gezin. Het Columbuskwartier is relatief ver afgebouwd, 

in vergelijking met de andere wijken in Poort, waar nog veel gebouwd wordt de

komende jaren.

----------

Sinds we in Almere Poort wonen zien we een zorgwekkende ontwikkeling: 

grote hoeveelheden zwerfafval in de straten, maar vooral ook in het groen en 

het water. Dit zwerfafval heeft een negatief effect op onze beleving als 

bewoners, op de uitstraling van onze wijk en op het milieu. 

Het zwerfafval wordt veroorzaakt door bewonersgedrag, komt vanaf 

bouwplaatsen, vanaf overvolle afvalcontainers, en door dumpen en bijplaatsen 

van afval bij containers. 

Het zwerfafval waait door de wijk en komt overal terecht, maar vooral op en 

rond deze “hotspots”.

----------

Ongeveer een jaar geleden heeft Hennie Tibben het vrijwilligersinitiatief 

“Almere Poort Schoon” gestart. Met deze groep bewoners proberen we 

zwerfafval tegen te gaan, oa met onze maandelijkse vuilprikacties waarbij we 

elke keer weer vele zakken vol met zwerfafval verzamelen.

De ervaring van de prikacties leert ons dat het zwerfafval een steeds 

terugkerend probleem is, met steeds nieuwe aanwas van meer zwerfafval. 

 

Afgelopen zondag hebben we bijv weer 4 volle vuilniszakken uit een slootkant 

gehaald, die we een maandje ervoor nog hadden opgeschoond. Het is dan 

lastig om niet de moed te verliezen, zelfs als je goed gemotiveerd bent.

Hoewel we positieve effecten zien van onze acties, zijn die vooral kortstondig 

en zien we dat wij als burgers het zwerfafvalprobleem niet duurzaam kunnen 

oplossen.

Daarom zijn we vanavond hier.



Het is ons namelijk duidelijk geworden dat het gevoerde beleid om zwerfafval 

tegen te gaan in Almere Poort tekort schiet en meer aandacht van de 

gemeente verdient om te komen tot duurzame oplossingen.

------------

Inmiddels ben ik, via “Almere Poort Schoon” wat meer te weten gekomen over 

het beleid tav zwerfafval. 

Zo heb ik geleerd dat de gemeente Almere met haar aannemers de openbare 

ruimte beheert volgens een zogenaamd beeldbestek. 

Voor ons stadsdeel Almere Poort is daarbij een laag kwaliteitsniveau (C) 

afgesproken als acceptabel beeld, in combinatie met “eigen regie” door 

Stadsreiniging. 

(ter vergelijking: in Almere Centrum wordt een veel hoger kwaliteitsniveau (A) 

gehanteerd). 

Het C niveau betekent letterlijk dat een vervuild beeld acceptabel zou zijn voor 

de gemeente. Aangezien we geen duidelijke invulling zien van het stuk “eigen 

regie” kunnen we dus op deze weg zijn. Dit is natuurlijk niet acceptabel voor 

ons als bewoners en schept een slecht perspectief voor de toekomst.

Dit moet echt anders. Wij willen een effectiever afvalbeleid en betere 

afspraken met uitvoerders, waarbij de gemeente de regie concreet oppakt. 

-Een beleid dat er voor zorgt dat er sneller, vollediger en slimmer afval wordt 

ingezameld in Poort, ondermeer door het realiseren van meer en betere 

inzamelpunten.

-Een beleid dat er voor zorgt dat het afval dat alsnog gaat zwerven sneller, 

vollediger en slimmer opgeruimd wordt, ondermeer door gericht opruimen 

met focus op en rond hot spots.

Wij, bewoners, kunnen en willen daarbij helpen, gebruikmakend van onze 

gebiedskennis.  Dank u.



-“De Almere Principles” - deze beschrijven de voorwaarden voor een 

aantrekkelijke, groene en duurzame stad.   

 -“Almere Stad zonder afval” - “Almere gaat voor een groene gezonde stad 

zonder afval. Samen met inwoners, ondernemers en organisaties gaan we dit 

bereiken”. 


