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Opruimplanning evenementen

Inleiding
In de gemeente Gooise Meren bestaat een – doorgaans - ordentelijke planning als het gaat om het afvoeren van huisvuil. De
uitvoering daarvan is belegd bij de GAD. Met betrekking tot het zwerfafval zal ongetwijfeld ook sprake zijn van een planning,
maar die springt minder in het oog. De uitvoering daarvan is belegd bij de gemeente.
De VVD heeft diverse signalen gekregen van inwoners over de situatie na bijzondere evenementen, zoals recent de intocht
van Sinterklaas, de jaarwisseling, en straks het carnaval, etc. Bij die evenementen blijft na afloop een enorme bende achter
die vaak – deels – door de organisatoren wordt aangepakt. Als dan het grootste deel van de troep in zakken is verzameld, dan
is het wachten op de reguliere planning van de ophaaldienst en/of beheerders van de openbare ruimte van de gemeente.
Daarmee wordt verzameld zwerfafval vaak opnieuw verspreid door vogels of door vandalen (rare vogels).
Het is bekend dat een schone omgeving bezoekers en bewoners uitnodigt daar zorgvuldig mee om te gaan. En omgekeerd,
dat men nonchalant wordt wanneer sprake is van troep. Vandaar dat in de grote steden vaak direct (en vaak zelfs nog in de
nacht) begonnen wordt met het schoonmaken van een binnenstad na een groot evenement. Dee situatie waarbij troep
langdurig blijft liggen knelt des te meer als het gaat om de vestingstadjes, de toeristische trekpleisters van onze gemeente.
Vraag 1
Als het gaat om de opruiming na grote evenementen, bij wie ligt dan de regie (gemeente, GAD)?
Antwoord

Vraag 2
Klopt het dat er geen specifieke ophaal- (GAD) en opruim planning is voor bijzondere evenementen in de gemeente Gooise
Meren?
N.B.: hier wordt niet bedoeld een alternatieve ophaalplanning om feestdagen te ontwijken, maar een ophaalschema met het oog
op de troep als gevolg van het evenement.
Antwoord

Vraag 3
Is het College op de hoogte van klachten over de niet-afgestemde ophaal/schoonmaak na evenementen?
Antwoord

Vraag 4
Is het College bereid te onderzoeken of een integrale aanpak ism de GAD mogelijk is met het oog op die evenementen die
veel zwerfafval teweegbrengen?
Antwoord

