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Inleiding 

Dit is het eerste jaarverslag van de groep vrijwilligers die “De Laar Schoon” vormen. Gestart in de 

loop van 2018 als “projectgroep zwerfvuil De Laar” heeft de groep, zeker in het afgelopen jaar, meer 

vorm en richting gekregen. Oorspronkelijk is, op uitnodiging van de inmiddels naar Rijkerswoerd  

vertrokken wijkmanager Harm-Jan Kuipers, een aantal mensen, die direct of indirect hun zorgen over 

vervuiling en verloedering van onze wijk bij de gemeente kenbaar hadden gemaakt, bijeengekomen. 

Deze groep werd in eerste instantie begeleid door een gesubsidieerd persoon van buiten de wijk die 

meer aandacht had voor eigen plannen dan voor input van de groepsleden. Met de komst van Kevin 

Janssen van Rijnstad, eind 2018, kwam er langzaam maar zeker meer structuur en begonnen plannen 

van de grond te komen. Inmiddels gaat De Laar Schoon op eigen kracht, zonder begeleiding, met een 

vaste kern van zes personen door.  

Het jaar 2020 was in vele opzichten een speciaal en bewogen jaar. Voor onze groep in de eerste 

plaats door het overlijden van Loes, die, vanaf de eerste dag dat ze aansloot tot de dag dat ze 

afscheid nam, een inspirerende en drijvende kracht was. Vanzelfsprekend had het Corona-virus een 

grote invloed op de activiteiten van De Laar Schoon en ook op de verspreiding en de samenstelling 

van zwerfvuil. Daarnaast had het afvalbeleid van de gemeente Arnhem, waarbij ondergrondse 

containers gesloten werden en vanaf 1 juli voor gebruik van de container voor restafval betaald 

moest gaan worden, een duidelijke invloed op het straatbeeld van delen van de wijk en verspreiding 

van (zwerf)vuil in het afgelopen jaar.  

In dit verslag is vastgelegd welke activiteiten de groep heeft gedaan, welke observaties en ervaringen 

zijn verzameld en welke plannen er (in ontwikkeling) zijn. Een financieel verslag zal door Gerard, onze 

penningmeester, apart verzorgd worden. 

 

 

De groep en de missie 

De Laar Schoon bestaat op dit moment, na vertrek van een aantal leden om verschillende redenen 

(verhuizing, te druk, onvrede voortgang/beleid gemeente) uit zes vaste leden. Het is onze missie om 

binnen onze wijk het bewustzijn omtrent het belang van een schone wijk te vergroten en draagvlak 

te creëren om zwerfvuil in de wijk sterk terug te dringen en te voorkomen.  

Naast de vaste kern is er een groep van ongeveer veertig personen die regelmatig aan activiteiten 

van de Laar Schoon meedoen en daarnaast zelf regelmatig zwerfvuil opruimen. Buiten deze groep 

ruimen nog meer mensen rommel van de straat. Met deze mensen probeert de Laar Schoon ook in 

contact te komen en indien mogelijk samen te werken. Voorop staat dat meewerken, meehelpen, op 

geheel vrijwillige basis moet gebeuren en dat ieder op zijn of haar manier een steentje bij kan en wil 

dragen. 

 

Projecten  & Activiteiten 

 

Vlekkenkaart 

Al kort na de oprichting is besloten de wijk in kaart te brengen door op een plattegrond aan te geven, 

waar hotspots van zwerfvuil en vervuiling zijn, waar zich containers en prullenbakken bevinden en 

welke “looproutes” bekend zijn van mensen die regelmatig schoonmaken. Deze “vlekkenkaart” 

wordt regelmatig bijgehouden en is online te vinden op 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1VBw4Cb2phltV9NB0FAv0r8bXnpqSkoVO&hl=nl&ll=5

1.947165879063974%2C5.863894827427756&z=16 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1VBw4Cb2phltV9NB0FAv0r8bXnpqSkoVO&hl=nl&ll=51.947165879063974%2C5.863894827427756&z=16
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1VBw4Cb2phltV9NB0FAv0r8bXnpqSkoVO&hl=nl&ll=51.947165879063974%2C5.863894827427756&z=16
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Figuur 1 vlekkenkaart 

 

Evenementen 

De Laar Schoon, onder aanvoering van Hermien en Trudie, organiseert ieder jaar +/- 5 

opschoondagen waar iedereen in de wijk aan mee kan doen. Deze opschoondagen, afgelopen jaar als 

gevolg van de Corona pandemie waren er slechts 2, vinden altijd op een zaterdag plaats en worden 

na een tot anderhalf uur zwerfvuil oprapen afgesloten met lunch. Een week voorafgaande aan de 

schoonmaakactie worden, rond het gebied dat schoongemaakt wordt (dat is elke keer een ander 

deel van de wijk), borden vastgemaakt waarin de dag wordt aangekondigd, zie figuur 2. Elke keer 

konden we op meer dan 30 deelnemers rekenen en merkten dat kinderen vaker hun ouders 

meesleepten dan omgekeerd.  

 
Figuur 2 aankondiging opschoondag 
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Online Activiteiten 

Online kan men ons vinden op https://delaararnhem.nl/de-laar-schoon maar met name op onze 

Facebook-pagina https://www.facebook.com/ZwerfafvalbrigadeDeLaarArnhem. Dianne heeft van 

deze pagina een hele informatieve site gemaakt die regelmatig van interessante en soms ook 

grappige updates voorzien wordt. 

 

Uitgifte materiaal 

Wijkbewoners die met een zelf gekozen regelmaat een stukje van de Laar willen schoonhouden 

kunnen via De Laar Schoon materiaal krijgen. Gerard beheert het materiaal en houdt ook bij in welk 

deel van de wijk de mensen actief zijn. 

 

 

Het schone laantje van Loes 

Bij het viaduct bij de Kroonse Wal kruisen twee fietspaden elkaar, die van west, beginnend bij het NS-

station, naar oost, naar de brug over de A325 en die van noord, naar zuid, richting Elst, elkaar. Deze 

fietspaden en de wandelpaden ernaast worden veel gebruikt en door het grote aantal gebruikers is 

er ook veel zwerfvuil te vinden. Bij het punt waar de paden elkaar kruisen zijn twee blikmikkers 

geplaatst waar men, ook als men haast heeft en langs fiets het lege flesje of blikje in kan mikken. De 

strook tussen de twee blikmikkers is “Het schone laantje van Loes” genoemd, naar en ter ere van 

Loes. 

 

 
Figuur 3 Het schone laantje van Loes 

 

 

 

 

https://delaararnhem.nl/de-laar-schoon
https://www.facebook.com/ZwerfafvalbrigadeDeLaarArnhem
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Aanwezigheid bij evenementen in de wijk 

Ieder jaar is De Laar Schoon aanwezig met een stand bij evenementen in de wijk als Koningsdag en 

“De dag van de Laar” om aandacht voor de zwerfvuilproblematiek in de wijk te vragen en informatie 

over onze groep te delen.  

 

“Business cards” 

Wanneer wij individueel opruimen worden we regelmatig door mensen aangesproken, mensen die 

de Litterati-app gebruiken nog vaker (omdat men nieuwsgierig is waarom er foto’s gemaakt worden). 

Wij krijgen dan vele verhalen te horen en soms ook vragen. Daarom hebben we een kaartje gemaakt 

dat we uit kunnen delen waarop Facebook-pagina, website en emailadres staan, zodat mensen meer 

informatie kunnen vinden over De Laar Schoon. 

 

Samenwerking 

Zwerfvuil is een lokaal, landelijk en wereldwijd een groot probleem dat alleen maar met succes 

aangepakt kan worden als er samenwerking plaatsvindt en draagvlak voor voorkoming en bestrijding 

ontstaat. De Laar Schoon zoekt ook de samenwerking, binnen de mogelijkheden die onze groep 

vrijwilligers heeft. Met de onderstaande groepen of instanties werkt De Laar Schoon samen of wil zij 

gaan samenwerken. 

 

Gemeente Arnhem 

De Gemeente Arnhem is een natuurlijke partner van De Laar Schoon. Met de wijkmanagers en met 

team leefomgeving is er, ondanks de frequente veranderingen als gevolg van vertrekkende personen 

en positiewisselingen, goed contact. Afgelopen jaar is besloten dat onze groep, wanneer nodig, direct 

met verantwoordelijke ambtenaren in contact treedt (en niet meer via wijkmanagers). Contacten 

kunnen en zullen nog geïntensiveerd worden. Afgelopen jaar hebben we de prullenbakken in de wijk, 

die de gemeente Arnhem niet geheel in kaart had, geïnventariseerd: waar staan ze, welke zijn 

geadopteerd, welke zijn constant vol en moeten vaker geleegd worden. 

 

Dolmans 

Dolmans heeft de aanbesteding voor groenbeheer en zwerfafvalafhandeling van de gemeente 

Arnhem gewonnen. Met wijkcoach Henri Oost is er goed contact, hij is gemakkelijk te benaderen. 

Wel is het zo dat terugkoppeling beter kan, bijvoorbeeld over het gebruik van de blikmikkers: De Laar 

Schoon wil graag in kaart brengen hoe succesvol deze zijn en hoe vaak ze verkeerd gebruikt worden 

door mensen die van hun huishoudelijk of groot afval af willen. Sommige afspraken blijken in de 

praktijk moeilijker uitvoerbaar dan van tevoren bedacht. Zo wil De Laar Schoon graag weten wanneer 

er, met name langs drukkere wegen, gemaaid wordt. Dit om te voorkomen dat de vele blikjes en 

plastic en glazen flessen vermorzeld worden en in het groen achter blijven. Dolmans weet/beslist 

vaak kort van tevoren waar en wanneer gemaaid wordt waardoor er vaak een kort gemaaid stuk gras 

vol klein en scherp afval te zien is. 

 

Waterschappen 

Omdat onze wijk de nodige vijvers en slootjes heeft en het beheer van deze waters ligt bij het 

Waterschap Rivierenland, is samenwerking met deze instantie van belang. Zeker omdat, naast de 

grote hoeveelheid zwerfvuil die bewust in het water gegooid wordt of daar door verwaaiing in 

terecht komt, ook de nodige grotere voorwerpen als fietsen, winkelwagentjes en andere zaken in het 
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water belanden. Met enige moeite heeft De Laar Schoon contact gelegd met de 

gebiedsverantwoordelijke. Deze is nu direct te benaderen wanneer we groot vuil in het water zien. 

De Laar Schoon constateerde uit gesprekken met het waterschap en de ervaringen met de gemeente 

Arnhem via de fixi-app dat de stroken rond het water een grijs gebied vormen. Waterschap en 

gemeente verwijzen snel naar elkaar wanneer een voorwerp deels in het water en deels op de kant 

ligt. 

 

Groepen in andere wijken 

Met “Heel Arnhem Schoon” uit Malburgen, https://inmalburgen.nl/item/stichting-heel-arnhem-

schoon/ hebben wij een goed contact. Zo hebben wij, vooral Marinus, geholpen bij hun peukenactie 

en hebben mensen uit Malburgen geholpen op onze opschoondagen. Daarnaast is er regelmatig 

contact en worden er ervaringen uitgewisseld. Ook met de groep in Elderveld bestaan er contacten. 

 

Andere groepen in de wijk 

In onze wijk wordt/werd op gezette tijden schoongemaakt door schoolkinderen van het 

kinderwijkteam https://www.hetkinderwijkteam.nl/. Peter van Nugteren, oud-lid van De Laar 

Schoon, was de drijvende kracht in de Laar voor het Kinderwijkteam. Hij heeft deze organisatie 

inmiddels verlaten en weet niet of er een opvolger is. 

Sinds kort is er ook een groep in de wijk die zich met duurzaamheid en biodiversiteit bezig houdt. 

Wanneer deze groep haar plannen ontwikkelt is het goed om hier kennis van te nemen en te kijken 

waar samenwerking mogelijk is.  

 

GoClean 

De stichting GoClean uit de Liemers https://gocleandeliemers.nl/ is een groep van zeer gedreven 

mensen die al jaren de verspreiding van zwerfvuil bij de bron probeert tegen te gaan. GoClean heeft 

De Laar Schoon in de beginfase ondersteund en mensen van De Laar Schoon nemen ook deel aan de 

activiteiten die GoClean organiseert. Dataverzameling is belangrijk voor GoClean. Vaak wordt hier de 

app Litterati voor gebruikt. Met deze app, die ook door een aantal groepsleden en wijkbewoners 

gebruikt wordt, kan goed in kaart gebracht worden waar, wanneer welk type zwerfvuil gevonden en 

opgeruimd is. GoClean heeft ook  het zwerfafvalkompas https://zwerfafvalkompas.nl/ ontwikkeld. In 

dit kompas wordt de data van Litterati overzichtelijk verwerkt en ook in kaart gebracht, zie 

onderstaande figuur, waaruit blijkt dat de Laar het gebied is waar, binnen een wijde omtrek, met 

Litterati het meeste zwerfafval is opgehaald (meer dan 119.000 stuks). Ook via Litterati zelf kan door 

middel van het maken van rapporten inzicht verkregen worden in het opgeruimde zwerfafval 

https://opendata.litterati.org/. Men kan een gebied uit kiezen en filteren op type afval, op 

voorwerpen en op merken.  

 

https://inmalburgen.nl/item/stichting-heel-arnhem-schoon/
https://inmalburgen.nl/item/stichting-heel-arnhem-schoon/
https://www.hetkinderwijkteam.nl/
https://gocleandeliemers.nl/
https://zwerfafvalkompas.nl/
https://opendata.litterati.org/
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Figuur 4 kaart van opgeruimde stukken zwerfvuil met Litterati 

 

Winkeliers 

Met winkeliers is nog weinig contact, iets dat we het komende jaar willen veranderen. Zeker met die 

winkels waar producten te vinden zijn waarvan de verpakkingen kort na aankoop in ons straatbeeld 

komen, de supermarkten en de cafetaria’s, willen we in gesprek. Eerste contacten, bij het plaatsen 

van onze aankondigingen voor opruimdagen, waren verschillend van aard. Bij de Coop vond men 

plaatsing bij de ingang prima en werkte men mee, bij de Jumbo was men veel minder enthousiast. 

 

Het vuil in onze wijk 

De Laar Schoon concentreert zich op zwerfvuil zo staat ook in onze missie. We hebben bewust 

gekozen om zaken als hondenpoep niet mee te nemen, omdat de “opdracht” dan nog veel breder 

wordt en we  als kleine groep vrijwilligers lang niet alles kunnen, het zwerfafvalprobleem is al groot 

genoeg. Wij proberen projecten te plannen en tot stand te brengen in situaties waar zwerfafval het 

kernprobleem is. Daar waar  een ander probleem op de voorgrond staat en zwerfafval een 

bijkomend probleem is, zoals grote groepen hangjongeren of drugs gerelateerde zaken, hebben wij 

besloten, afgezien van melden van het probleem en opruimen, geen speciale acties te ondernemen. 

 

Zwerfvuil staat dus centraal bij De Laar Schoon, afval veelal afkomstig van verpakkingsmateriaal van 

consumptieartikelen dat de mens bewust en onbewust buiten en onderweg laat slingeren. Toch 

willen we in dit jaarverslag stilstaan bij huisvuil, afval van huishoudens. Om redenen die grotendeels 

terug te voeren zijn op het afvalbeleid van de gemeente Arnhem.  

Allereerst merken we dat vele wijkbewoners die zich storen aan de vervuiling van de wijk, geen 

onderscheid maken tussen afval dat afkomstig is van huishoudens of afval dat buitenshuis ontstaat, 

men vindt het gewoon “vuil”. Het feit dat het afvalbeleid van de gemeente Arnhem op vele plaatsen 

in de wijk (niet iedereen heeft er last van, sommigen veel meer dan anderen) heeft geleid tot en nog 

steeds leidt tot ophoping van afvalzakken en andere zaken rond ondergrondse containers, maakt dat 

dit probleem voor een aantal mensen urgenter is dan zwerfvuil. 

Daarnaast komt het regelmatig voor dat huisvuil zwerfvuil wordt, wanneer zakken open gaan (of niet 

goed dicht gemaakt zijn), of wanneer het vuil in een kartonnen doos geplaatst wordt. Door wind of 
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bewuste verplaatsing waait het rond en komt het op straat en in struiken terecht. Verder is het zo 

dat vuil vuil aantrekt. Bij vele grotere bijplaatsingen bij ondergrondse containers is een dump van 

fastfoodafval en ander consumptiemateriaal te zien. Een ander fenomeen, dat het gevolg is van het 

afvalbeleid van de gemeente, is het gebruik van het zwerfafvalklepje voor huishoudelijk vuil. Toen 

deze klepjes met het oog op vuurwerk rond nieuwjaar gesloten werden, kwam het op meerdere 

plaatsen voor dat mensen, die, om betaling te voorkomen, regelmatig zakjes huisvuil door het klepje 

gooiden, deze zakjes naast de container zetten. Deze niet gesloten zakjes verwaaiden snel. Tot slot, 

er lijkt een trend te ontstaan van mensen die niet willen betalen voor huishoudelijk afval maar wel de 

moeite nemen om 88 cent te besparen door een zak tijdens een wandeling achter te laten, in 

blikmikkers of prullenbakken te stoppen (waardoor deze vol raakt en er zwerfvuil rondom ontstaat), 

of de auto even stoppen een zakken te dumpen. Kortom, het afvalbeleid van de gemeente Arnhem 

leidt, naast de directe problemen die het tot gevolg heeft, ook een tot een toename van zwerfvuil in 

de wijk. 

 

 
Figuur 5 veel voorkomend beeld in de Laar 
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Soorten zwerfvuil 

Men kan het zo gek niet bedenken of het is wel op de straten of in de struiken van de Laar gevonden. 

Doordat een aantal van ons door het frequente opruimen een goed beeld heeft en sommige leden 

door middel van Litterati precies bijhoudt wat waar gevonden is, wordt duidelijk welk zwerfvuil het 

meest aangetroffen wordt in de Laar. In aantal het meest aangetroffen wordt afval dat met roken te 

maken heeft, naast plastic wikkels en pakjes vooral sigarettenpeuken. In de top vijf staan verder 

blikjes (met name energiedrankjes, fris en bier), plastic flesjes, snoepzakjes en wikkels en 

fastfoodafval. Dit beeld komt overeen met wat landelijk gevonden wordt, zie ook 

https://zwerfafvalkompas.nl/.  

Niet overal in de wijk is het beeld hetzelfde. Plekken die hangjongeren zich toegeëigend hebben 

kenmerken zich door heel erg veel zwerfvuil, rustige straten met koophuizen zonder 

parkeerhaventjes of parkjes zijn veel schoner. Daar waar veelvuldig drugs gedeald en gebruikt 

worden treft men, naast blikjes en fastfood en sigarettenpeuken veel wietzakjes aan. Daar waar 

mensen met verslavingsproblematiek zijn ondergebracht (begeleid wonen projecten) lijken struiken 

vaak op kerstbomen, met bierblikjes in plaats van kerstballen (Marcel heeft in een strook groen langs 

de vijver langs het zuidelijke deel van de Randweg, zo’n 200m, in twee jaar, naast andere troep, 

alleen al 1500 bierblikjes opgeruimd). Opvallend veel verpakkingen van medicijnen zoals zware 

pijnstillers, antidepressiva, anti-ADHD middelen alsmede lege flessen sterke alcoholische drank 

worden ook rondom dergelijke plekken gevonden. Snoepwikkels worden overal gevonden maar in 

grotere getalen rond speelplaatsen van kinderen. Parkeerplaatsen rond winkels (Jumbo, Coop, 

Woonboulevard) en met name het groen er om heen, dat vaak niet of veel minder goed wordt 

schoongemaakt, zijn vaak mini vuilnisbeltjes met blikjes, flesjes en verpakkingsmateriaal van 

tabaksmiddelen en etenswaren. 

Nieuw in het straatbeeld als gevolg van de Corona-epidemie zijn de mondmaskers en handschoenen 

die na gebruik achteloos worden weggegooid, vaak bij winkels en bushaltes. Daarentegen is, als 

gevolg van het vuurwerkverbod van afgelopen jaar, het vuurwerkafval nog steeds aanzienlijk maar 

wel afgenomen.  

 

Specifiek de Laar 

De oorzaken van de overlast van zwerfvuil zijn uitgebreid beschreven in vele rapporten. Veelal 

komen onachtzaamheid, onverschilligheid, gebrek aan opvoeding, gebrek aan binding met de 

omgeving, geen of geringe handhaving en gebrek aan prullenbakken als verklaringen naar voren. 

Helaas heeft de samenleving zich zo ontwikkeld dat je troep weggooien heel normaal is geworden, 

iemand aanspreken op het weggooien van een blikje raar of dom overkomt en iemand die je op het 

weggooien aanspreekt de huid vol schelden of bedreigen weer “gewoon” gevonden wordt. Dit is in 

de Laar en in Arnhem niet anders. Wel zijn er een aantal gegevens en ontwikkelingen die de 

hoeveelheid zwerfafval in de Laar deels verklaren. 

 

Allereerst is het de locatie en de bouw van de wijk. De Laar is gemakkelijk te bereiken, ligt aan de 

grens van de gemeente en dichtbij de Rijkerswoerdse plassen. Onze wijk kent vele parkeerhaventjes, 

parkjes en afgeschermde plekjes. Dit betekent dat je gemakkelijk, relatief onzichtbaar, kunt 

samenkomen, drinken, roken en dealen, fastfood eten, je troep weggooien en snel weer verdwijnen. 

De ruimtelijke indeling van onze wijk maakt het, in verhouding tot andere wijken, ook gemakkelijk 

https://zwerfafvalkompas.nl/
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om zooi ongezien uit de auto (of van je scooter of fiets) te gooien op een parkeerplaats of langs een 

weg. Dit verklaart waarom er op en met name in de sloten en struiken rondom parkeerplaatsen heel 

erg veel fastfoodafval, blikjes, wietzakjes, etc gevonden wordt. Omwonenden verklaren ook dat “het 

niet altijd onze hangjongeren zijn maar anderen”. De Laar trekt dus, naast haar “eigen vervuilers”, 

mensen aan die frequent zwerfvuil achterlaten. 

 

Ten tweede hebben we te maken met een ontwikkeling in de Laar en in Arnhem die al veel langer 

gaande is en in het verleden niet altijd voldoende aandacht gekregen heeft. Leefbaarheid en 

vervuiling hangen sterk samen. Dat de leefbaarheid in de Laar onder druk staat weten bewoners al 

langer en zij hebben dit vaker aangegeven. Dit blijkt verder uit de volgende feiten: Burgemeester 

Marcouch gaf tijdens een bijeenkomst over leefbaarheid en veiligheid in de zomer van 2019 aan dat 

de opkomst nergens zo groot was als in de Laar. Uit onderzoek dat de gemeente Arnhem heeft laten 

uitvoeren door I&O Research blijkt dat in 2017 en in 2019 de inwoners van de Laar pessimistischer 

zijn over de leefomgeving dan in bijna alle andere wijken het geval is en dat de sociale cohesie lager 

is dan gemiddeld in de stad. Verder blijkt dat het rapportcijfer voor leefbaarheid in Arnhem onder 

dat van heel Nederland, van grote steden en van vergelijkbare steden ligt. Zie ook 

https://arnhem.incijfers.nl/rapportages.  

We zien dus nu de gevolgen van een ontwikkeling die al jaren gaande is en die bij de Arnhemse 

politiek niet hoog op de agenda stond: zwerfvuil en verloedering werden in de partijprogramma’s  

(gemeenteraadsverkiezingen 2018) van zowat alle politieke partijen niet of nauwelijks genoemd. 

 

Ten derde wordt er heel weinig gehandhaafd op vervuiling en zwerfvuil. In het Plan van aanpak 

Landelijke Aanpak Zwerfafval van december 2015, 

https://lap3.nl/publish/pages/138148/ienm_landelijke_aanpak_zwerfafval.pdf, staat Handhaving is 

ook onderdeel van een integrale zwerfafvalaanpak. Gemeenten kunnen handhavend optreden 

tegen burgers en bedrijven die afval op straat gooien. Uit ervaring blijkt dat intensieve 

handhaving effect heeft. Burgers voelen zich meer gecontroleerd, vooral als boetes worden 

uitgedeeld. Handhaving op kleine vergrijpen is echter niet eenvoudig en heeft ook niet altijd de 

hoogste prioriteit. 

In Arnhem is de handhavingscapaciteit in zijn algemeenheid en ook met betrekking tot vervuiling in 

vergelijking met andere steden heel erg laag.  

 

Ten vierde het onderhoud door de gemeente. Zwerfvuil wordt in de wijk op zogenaamd categorie C 

uitgevoerd 

https://www.arnhem.nl/Bestuur/begroting1/eerdere_begrotingen/begroting_2016_2019:_gBlONyQ

Siaqr4DZb-O5dw/MJPB_2016_2019_Definitief. Onder paragraaf 5.4 wordt een overzicht gegeven 

over het onderhoud van kapitaalgoederen (groen, wegen, kunst, speelvoorzieningen, etc). Zwerfvuil 

wordt samengenomen met onkruid. Over vele zaken en punten worden ambities uitgesproken of 

toelichtingen gegeven, niet over zwerfvuil. Categorie C betekent in de praktijk dat in de wijken niet al 

het vuil opgeruimd hoeft te worden, voor het centrum en winkelcentra ligt dit anders (categorie A). 

Tijdens vergaderingen van De Laar Schoon bleek dat afspraken tussen de gemeente en Dolmans 

zodanig zijn dat het vooral om zichtbaarheid van zwerfvuil gaat. Klein vuil (sigarettenpeuken en klein 

plastic) worden met een bladblazer in het struikgewas geblazen. Ook kiest Dolmans er soms voor om 

niet volgens afspraak op te ruimen omdat de afspraken zodanig zijn, dat een boete voor niet 

geleverde diensten voordeliger is dan opruimen. Categorie C is dus eigenlijk C minus.  

https://arnhem.incijfers.nl/rapportages
https://lap3.nl/publish/pages/138148/ienm_landelijke_aanpak_zwerfafval.pdf
https://www.arnhem.nl/Bestuur/begroting1/eerdere_begrotingen/begroting_2016_2019:_gBlONyQSiaqr4DZb-O5dw/MJPB_2016_2019_Definitief
https://www.arnhem.nl/Bestuur/begroting1/eerdere_begrotingen/begroting_2016_2019:_gBlONyQSiaqr4DZb-O5dw/MJPB_2016_2019_Definitief
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Plannen en aanbevelingen 

Dit jaar zullen we verder gaan met het organiseren van opschoondagen. Wij vinden het belangrijk dat 

iedereen die wil participeren dit op haar of zijn manier kan doen. Wij willen de mensen die we 

kennen, die tijdens opschoondagen en op eigen gelegenheid schoonmaken, benaderen en vragen 

wat goed gaat en wat beter kan. Wij merken op opschoondagen en tijdens het opruimen in de wijk 

op individuele basis, dat zowel de ergernis over vervuiling en zwerfvuil (nog meer) toeneemt, als ook 

het besef dat er meer gedaan moet worden en de wil om een bijdrage te leveren. Wij willen kijken 

hoe we mensen, die bij willen dragen en enigszins huiverig zijn of niet goed weten op wat voor een 

manier ze iets zouden kunnen doen, kunnen helpen. Graag willen we die delen van de wijk die we 

minder goed in kaart hebben beter leren kennen. 

De vlekkenkaart blijven we updaten en we zoeken de samenwerking met diverse partijen, zoals 

hierboven beschreven. Daarnaast zullen we kleinschalige activiteiten en plannen ontwikkelen 

waarvan we het succes (of het ontbreken daarvan) door middel van zwerfafvaldata kunnen meten.  

Wij hebben de volgende aanbevelingen aan de gemeente Arnhem en de Arnhemse politiek. 

 

Gemeentepolitiek, realiseer u dat de ergernis over afval en zwerfvuil in Arnhem al jaren erg groot is. 

Denk hier ook aan wanneer het weer verkiezingstijd wordt, ook al is het geen sexy onderwerp. Neem 

verantwoordelijkheid voor het afvalprobleem, focus niet op de politieke gevolgen maar los het 

probleem op en laat vervuilers niet overal mee weg komen.  

 

Gemeente Arnhem. Wie op de hoofdpagina van uw website landt ziet centraal 6 pictogrammen 

weergegeven, waarvan 3 over afval gaan. Wie de zoekterm “afval” intikt krijgt meer dan 80 items. Er 

zijn dus erg veel communicatieactiviteiten in verhouding tot activiteiten ter voorkoming of aanpak 

van vervuiling, waaronder handhaving. Uit gesprekken met wijkbewoners concluderen wij dat een 

aanzienlijk deel van de mensen niet meer bereikt wordt als de gemeente nogmaals over afval gaat 

communiceren en dat, bij voortdurende vervuiling, vertrouwen in de gemeente afneemt.  

 

De Laar Schoon stelt een aantal op papier eenvoudig te organiseren maatregel voor. 

1) De fixi-app. Deze app is, gemeten naar bekendheid en gebruik, een succes te noemen. Fixi 

wordt voor veel meer dan meldingen over afval gebruikt, maar afval wordt frequent gemeld. 

Afgezien van de soms trage afhandeling (bij slecht weer en tijdens lock-down te begrijpen), 

kan deze app veel beter gebruikt worden en daardoor vertrouwen van de bewoners winnen. 

Een aantal meldingen wordt afgewezen, vaak zonder uitleg. Dit demotiveert.  Zo wordt een 

melding over zwerfvuil afgewezen. Dit is begrijpelijk als iemand drie blikjes voor de deur 

meldt, maar minder logisch als een grote groep jongeren op een avond “een nieuw plekje 

ontdekt heeft” waar honderden stuks vuil achtergelaten worden. In een dergelijk geval zou 

hier door de gemeente intern een speciale melding van gemaakt moeten worden (om 

herhaling te voorkomen), de melder een bericht moeten krijgen dat de gemeente dit 

waardeert en probeert te voorkomen en Dolmans en/of De Laar Schoon gevraagd kunnen 

worden of men kan helpen. 

Ook meldingen van grofvuil in het water (al dan niet geheel of gedeeltelijk) worden 

afgewezen. Waarom schakelt de gemeente deze melding niet direct door naar het 

waterschap, met een terugkoppeling naar de melder? Slechts een enkele bewoner gaat 
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vervolgens op zoek naar een oplossing en komt bij het waterschap uit. Gevolg is vaak dat de 

melder en anderen nog lange tijd naar een troosteloos beeld kijken. 

Steeds vaker worden winkelwagentjes gedumpt. Een melding op fixi leert dat deze 

afgewezen wordt, al dan niet met het bericht dat de melder zelf bij de supermarkt moet 

aankloppen om het wagentje in de struiken of in de greppel te melden. Veel effectiever is het 

wanneer de gemeente deze melding direct doorzet naar de desbetreffende supermarkt (zijn 

er maar een paar in de Laar). Dit maakt vast meer indruk bij de supermarkt, de gemeente 

verzamelt data, het wagentje ligt er veel minder lang en het is minder vuil. 

2) Verander het bestek bij de aanbesteding. Sta geen verplaatsing van zwerfvuil meer toe (troep 

de struiken in blazen zodat het (tijdelijk) uit zicht is). Verhoog boetes op niet opruimen, zeker 

wanneer de lage categorie C gehanteerd wordt. Geef de uitvoerder, op dit moment Dolmans, 

de mogelijkheid om binnen de afspraken beter op te ruimen door elders tijd vrij te maken/ te 

besparen. Een besparingsmogelijkheid is minder maaien. Sommige plekken zouden niet of 

nauwelijks meer gemaaid moeten worden om insectengroei (en dus voedsel voor vogels) 

mogelijk te maken. Maaien is ook niet nodig bij de steeds vaker voorkomende hittegolven: 

afgelopen twee jaar werd regelmatig een oppervlak “gemaaid” dat enkel bestond uit harde 

droge grond en enkele vergeelde, niet groeiende, stompjes gras. Daarnaast kan men tijd/geld 

vrijmaken door minder bladblazen. Bladblazers maken veel herrie, zijn vervuilend en zorgen 

er voor dat het moeilijker wordt voor vogels om voedsel (met name insecten) te vinden. 

Wanneer de focus gelegd wordt op voorkomen van gevaarlijke situaties (natte bladeren in de 

herfst die fietspaden glad maken) kan men met minder bladblazen uitkomen, heeft het 

goede effecten op de omgeving en kan men tijd besteden aan zwerfafval (en dit niet in de 

struiken blazen). 

3) Ga slimmer om met prullenbakken die je als gemeente beheert. Sommige prullenbakken 

worden, met name bij mooi weer en in vakantietijd, veel frequenter gebruikt dan andere en 

zijn snel overvol. Probeer hier op te anticiperen. 

4) Treedt meer tegen daders op. Een gedeelte van de mensen is niet te bereiken met informatie 

maar alleen wanneer hun gedrag ook directe gevolgen heeft voor hun zelf. Wanneer notoire 

vervuilers aangepakt of bestraft worden zal dit zowel positieve gevolgen hebben voor het 

straatbeeld als voor het vertrouwen in de lokale overheid. 

5) Kijk als gemeente hoe je speciale groepen die je nu al met je eigen mensen of ingehuurde 

mensen benadert of begeleidt, zoals hangjongeren of begeleid wonen projecten, ook op 

zwerfvuil en afval kunt wijzen. De overlast en ergernis is vaak erg groot; dit betekent dat er 

ook een kans is om draagvlak te vergroten wanneer bewoners die overlast en vervuiling zien 

afnemen. 

De Laar Februari 2021 
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