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Onderwerp
Schriftelijke vragen van het lid Boomsma inzake zwerfafval in parken

Aan het college van burgemeester en wethouders
Toelichting indiener:
Dankzij het prachtige lenteweer waren de parken in Amsterdam goed bezet. Hoewel het zeker aan
het einde van de middag nog aan de frisse kant was en de parken dus ’s avonds niet zo druk waren,
waren de effecten van het mooie weekendweer op maandagmorgen al direct zichtbaar. Afval
naast vuilcontainers, ronddwarrelende verpakkingen, zwerfafval.
De fractie van het CDA Amsterdam vreest dat dit een voorbode is voor een herhaling van de jaarlijkse troep in de openbare ruimte en in de parken specifiek. De fractie maakt zich daar zorgen over
en wil voorkomen dat mooi weer ook dit jaar automatisch leidt tot troep. Bovendien wil de CDAfractie weten wat het College eraan doet om herhaling van de puinhoop in parken bij extreem
drukke dagen zoals Koningsdag te voorkomen.
Gezien het vorenstaande stelt het lid Boomsma op grond van artikel 84 van het Reglement van orde
gemeenteraad en raadscommissies Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen aan het college:
Over piekbelasting in de gehele openbare ruimte:
1. Welke plannen heeft het college om op voorspelbare piekdagen zoals Koningsdag de parken
netjes te houden?1 Welke rol spelen reinigingscapaciteit en handhaving hierin? Op welke manier wordt gedurende de dag gemonitord op welke plekken het vies is en waar containers geleegd moeten worden? Welke “extreem drukke” dagen zoals Koningsdag verwacht het college
voor dit jaar? Kan hiervan een kalender opgesteld worden en kan het college aangeven wat de
strategie is om openbare ruimte op deze dagen schoon te houden?
2. Kan het college toezeggen dat er binnen twee weken na zo’n piekdag zoals Koningsdag een
evaluatie beschikbaar is voor de Raad over hoeveelheid afval en de mate waarin het de gemeente gelukt is om de openbare ruimte op deze dagen schoon te houden?
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https://www.at5.nl/artikelen/208694/the-morning-after-parken-en-straten-bezaaid-met-glas-en-andere-troep
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Vragen over het schoon houden van de parken in het lente, zomer en nazomer seizoen
3.

Hoeveel extra capaciteit zoals vuilnisbakken of minicontainers worden er in het lente-, zomer
en nazomer seizoen ingezet per park? Graag een overzicht per park inclusief een plattegrond
waar deze extra capaciteit ingezet wordt.

4.

Volgens welk rooster / welke dienstregeling worden deze vuilnisvoorzieningen geleegd?

5.

Hoe wordt voorkomen dat er extra zwerfafval ontstaat doordat vogels ’s morgens vroeg afval
uit prullenbakken/containers halen?

6.

Op welke manier betrekt de gemeente parkbezoekers bij het schoon houden van de parken
gedurende het lente, zomer en nazomer seizoen?

7.

In hoeverre is het college van plan om Amsterdamse parkbezoekers te stimuleren om tijdens
het parkbezoek ook een rondje afval te prikken (zoals werkgroep de Schone Pijp af en toe
doet in het Sarphatipark, waar bezoekers een vuilniszak en prikstok meekrijgen om tijdens
hun ronde door het park afval op te ruimten)?

8.

In hoeverre is het college van plan om zichtbaar te reinigen tijdens piekuren op zonnige dagen, zoals dat ook tijdens grote evenementen wordt gedaan?

9.

In hoeverre is het college van plan om ook bij de in/uitgangen van parken grootschalige afvalvoorzieningen neer te zetten (zoals containers) en parkbezoekers te vragen om hun afval daar
in te deponeren na het parkbezoek?

10. Welke andere plannen heeft het college om te voorkomen dat de parken er deze zomer wederom slordig bij liggen met veel zwerfafval in de natuur als gevolg?
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