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GROENLINKS

MOTIE 3 van 2019

Vreemd aan de orde van de dag

Proef container tuintjes
via qriffier@velsen.nl
Aan de voorzitter van de Raad
Geachte voorzitter,
Hierdoor delen wij u mede dat wij onder verwijzing naar artikel 41, lid 7, Reglement van
Orde een motie met als onderwerp proef container tuintjes, voor de raadsvergadering van
28-03-2019.
De motie luidt als volgt:
De raad van de gemeente Velsen constateert dat:
- Zwerfafval en illegale afvaldumpingen een probleem is dat erg speelt in de
maatschappij
- Zwerfafval een negatieve impact heeft op het straatbeeld en de leefbaarheid van de
gemeente Velsen
- De gemeente Velsen vanuit het project Meer Waarde Uit Afval restafval containers
alleen toegankelijk heeft gemaakt met een pas, wat helaas leidt tot bij plaatsingen
van afval naast de container
- Het aanleggen van tuintjes rondom containers al in verschillende gemeenten
(bijvoorbeeld Den Haag en Den Bosch) heeft geleid tot minder bij plaatsingen en een
fraaier straatbeeld
De raad van de gemeente Velsen is van oordeel dat:
- Het probleem van het bijplaatsen van afval niet zichzelf zal oplossen
- Het realiseren van een tuintje rondom een ondergrondse container een oplossing kan
bieden om bij plaatsingen te voorkomen
En verzoekt het college
Om te onderzoeken of het mogelijk is een proef te organiseren waarbij een
ondergrondse container wordt voorzien van een container tuin, of soortgelijk
aiternatief.
Toelichting:
Zwerfafval is een probleem dat veel losmaakt binnen de gemeente Velsen. Handhaving
hierop blijkt moeilijk en gedragsverandering lijkt een belangrijke pijler te zijn in het beleid
hier omtrent. Een mooie manier om gedrag te sturen is door het creëren van een
volkstuintje in de wijk, aangezien dit uitnodigt tot het schoon en netjes houden van de ruimte
rondom de container. Zie voor een voorbeeld onderstaande afbeelding 1
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Afbeelding 1: recent aangelegd container tuintje in de gemeente Den Haag
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Afbeelding 2: een container tuintje met plastic bloemen in Den Bosch
Datum: 28-03-2019
Naam
Ewoud Kui

Fractie
D66Velsen

Kitty Wolfs

Velsen Lokaal

Leen de Winter

Christenunie

Piet van Deudekom

LGV

Iskandar Sitomp^i^rf'^

^GroenLinks

