Raadsvraag
2017-163
Afkomstig van

Schouten

Politieke groepering

D66

Datum binnenkomst
vraag op raadsgriffie
+
afhandelingstermijn

2-7-2017
10 werkdagen

Portefeuillehouder

Verlinden

Domein / Team

Dienstverlening/ruimte

raadsvragenboek +
onderwerp

2017-163
Zwerfafval

Concrete vragen
Op de website www.heeze24.nl lazen wij het bericht ‘Basisschool de
Trummakkers krijgt een zwerfafvalkar’ . In dit bericht staat
beschreven dat leerlingen van groep 7 van de lokale basisschool een
zwerfafvalkar kregen, om daarmee het probleem van zwerfafval aan
te pakken.
De gemeente Heeze-Leende probeert met deze afvalkar, maar ook
door middel van gastlessen, dit probleem aan te pakken. In Leudal
wordt het zwerfafval aangepakt door blikvangers en zijn sommige
dorpsraden actief. Het betrekken van leerlingen van basisscholen bij
dit probleem, lijkt ons een goed initiatief. We stellen daarom de
volgende vragen:
1.
Is het College met ons van mening dat door leerlingen van
basisscholen te betrekken bij het probleem van zwerfafval, dit een
positief effect kan hebben op dit probleem?
2.
Is het College bereid om te onderzoeken (zo nodig in overleg
met de Westrom en/of Reinigingsdienst Maasland) of deze aanpak
ook in Leudal kan worden toegepast?

Ambtelijk advies

Datum:
Advies:
De vragen als volgt beantwoorden
1 en 2. De leerlingen van de basisscholen worden al vele jaren
betrokken bij de zwerfvuilacties in de gemeente.
Voor Basisscholen is het mogelijk om zich in te schrijven voor
lesprojecten die gaan over zwerfvuil. Er zijn twee lesprojecten
mogelijk ( voor groepen 5/6 en voor groepen 7/8). De projecten
worden verzorgd onder regie van RD Maasland. Het project voor
groepen 5/6 gaat puur over het zwerfvuil in eigen omgeving. Het
project voor de groepen 7/8 gaat over zwerfvuil over de hele wereld.
Hierbij worden onder andere ook de luchtvervuiling en de plastic soep
behandeld. Een project neemt ongeveer 3 lessen van 2 uur in beslag.
Basisscholen De Verrekijker in Ell en de Wegwijzer in Hunsel hebben
hier aan deelgenomen.
De scholen die dit jaar aan de zwerfafvalactie hebben meegedaan
zijn: BS De Verrekijker, BS De Mussenberg, BS De Leerlingst, BS St.
Liduina (SPOLT), BS De Heihorst, Oudervereniging St. Antoniusschool
en Scholen Gemeenschap St. Ursula uit Horn en Heythuysen.
Zie verder de bijlage Evaluatie Zwerfvuilactie “Leudal Schoon aan de
Maas 2017”
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