
Zwerfafvalbrigade Oosterbeek

Raadsontmoeting 6 november 2018

Foto: Sportpark Bilderberg, 5-11-2018



Programma

• Introductie Zwerfafvalbrigade Oosterbeek

• Landelijk beleid maart 2018

• Brief aan de raad en wethouder “En plots was 
daar de twijfel”

• Verbeterpunten

• Afsluiting en vragen



Introductie zwerfafvalbrigade Oosterbeek

• Opgericht door Stichting Landschapsbeheer 
Gelderland en gestart 5-1-2018

• Opruimen zwerfafval in Oosterbeek e.o.

• Daarnaast opruimen zwerfafval door scholen, 
verenigingen

• En er is ook de Zwerfafvalbrigade Renkum



Hoeveel zwerfaval vinden we?

Bij voorbeeld:

• Ieder maandagochtend in 1,5 uur enkele 
vuilniszakken in Oosterbeek. Bijv. gisteren 5 
zakken op sportpark Bilderberg.

• Uiterwaardenopschoning Renkum Rijnjutters 
13 oktober 2018: 34 vuilniszakken

• N225 tussen Kievitsdel en A50 op 13 augustus 
2018: 11 vuilniszakken



Landelijk beleid zwerfafval (1)

Doelen plastic flesjes najaar 2020:

• De hoeveelheid op straat moet met 70 tot 
90% worden teruggedrongen

• 90% dient te worden hergebruikt

Als de verpakkingsindustrie deze doelen niet 
haalt, wordt er per ingaande het voorjaar van 
2021 statiegeld ingevoerd op kleine plastic 
flesjes.



Landelijk beleid zwerfafval (2)

Geen afspraken over statiegeld voor blikjes. 

De staatssecretaris Stientje van Veldhoven zegt 
hierover dat zij prioriteit geeft aan plastic 
vanwege de plastic-soep.



“En plots was daar de twijfel” (1)

• Begonnen met gevoel van zinvol bezig zijn

• Gewoon beginnen en aanpakken!

• Het nieuwe beleid voor plastic flesjes

• De twijfel of we dan wel goed bezig zijn …



“En plots was daar de twijfel” (2)

• We willen de overheid helpen bij het invoeren 
van statiegeld op plastic flesjes

• En een project heeft altijd een begin en eind

• Aantal deelnemers wil dan ook eind 2019 
stoppen met zwerfafval ruimen



Verbeterpunten gemeente (1)

Voorafgaand aan gazons maaien eerst zwerfafval 
opruimen door de aannemer. Dit opnemen in 
het maaibestek. Toezicht en handhaving 
noodzakelijk.



Verbeterpunten gemeente (2)

Supermarkten, horeca etc. zijn verantwoordelijk 

voor opruimen zwerfafval in een strook tot 25 m 

vanaf de gevel. 

Idem wat ons betreft sportverenigingen e.d.

Overleg vanuit onze groep met de gemeente en 

de ondernemersvereniging is in voorbereiding. 

Aanvullend toezicht en handhaving.



Verbeterpunten gemeente (3)

Communicatie:

Beter bekend maken dat je zwerfafval kunt 
melden bij de gemeente.

In de lokale huis-aan-huisbladen herhalend 
meer aandacht besteden aan zwerfafval en 
effecten er van.



Verbeterpunten gemeente (4)

Brede stroken met struiken in het openbaar groen 
toegankelijk maken, zodat zwerfafval kan worden 
opgeruimd.



Verbeterpunten gemeente (5)

Bezoekers 
jongerencentrum 
Phoenix die de binnen 
en buitenruimte 
gebruiken bij het 
gemeentehuis vragen 
om mee te helpen het 
zwerfafval op te 
ruimen.



Verbeterpunten gemeente (6)

Ontmoedigen gebruik plastic confetti en 
ballonnen in de openbare ruimte (bron; De Stentor 

18-10-18)



Afsluiting en vragen

• De verbeterpunten 1 t/m 5 zijn op 17 
september besproken met dhr. J. Maouche

• Welkom om (eens) mee te lopen met 
zwerfafval ruimen

• Vragen ?
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