CDA

gemeente

NOORDOOSTPOLDER
RAAD

MOTIE 2018-12-14
Onderwerp: Afval Stoort Ons (ASO)
De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 17-12-2018
gehoord de beraadslagingen,
overwegende dat
de gemeente Noordoostpolder een schone en duurzame gemeente wil zijn;
van mening dat
1. we niet moeten accepteren dat automobilisten, fietsers en wandelers afval in de
openbare ruimte gooien;
2. dat er langs fietspaden, op- en afritten van rijkswegen, provinciale en
gemeentelijke wegen in wegbermen soms erg veel afval wordt gedeponeerd wat in
de afvalbak hoort en niet in de openbare ruimte;
3. zwerfaval door vogels en andere diersoorten wordt opgegeten, waar ze niet tegen
kunnen;
4. minder afval in de openbare ruimte leidt tot lagere kosten voor het doorzoeken en
opruimen van afval in de openbare ruimte;
5. we een campagne moeten starten; "Afval Stoort Ons";
6. een dergelijke actie alleen een kans van slagen heeft wanneer door bewustwording
gedrag van mensen gaat veranderen;
7. herhaling van de boodschap de kracht is om de openbare ruimte schoner te krijgen,
verzoekt het college
1. uit het budget van zwerfafval een campagne te bekostigen (meerdere talen) om
bewustwording en dus gedrag van mensen te beïnvloeden en veranderen, waardoor
het vele afval in de openbare ruimte drastisch gaat verminderen en het: "
Buitgewoon schoon Noordoostpolder" wordt;
2. voor 1 april 2019 hiertoe met een voorstel te komen
en gaat over tot de orde van de dag.
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