Rotterdams offensief
tegen zwerfvuil
Rotterdammers vinden een schone stad
belangrijk. Met het offensief tegen zwerfvuil
worden bewoners en ondernemers betrokken
bij het schoon krijgen en schoonhouden van
de stad. Ieder jaar wordt in Rotterdam 13.000
ton zwerfvuil door de gemeente opgeruimd.
Dat is een schadepost van 39 miljoen euro.
Bewoners worden meer ingeschakeld om het
goede voorbeeld te geven. Goed gedrag zal
worden beloond en ongewenst gedrag zal
worden afgeremd. Dit is het uitgangspunt van
het offensief tegen zwerfvuil voor de komende
jaren in Rotterdam. Rotterdammers mogen
erop vertrouwen dat de gemeente Rotterdam
de stad schoonmaakt en dat er voldoende
voorzieningen zijn om afval weg te gooien.
Kijk voor meer informatie over het
Rotterdams offensief tegen zwerfvuil op
Rotterdam.nl/schoon
Gemeente Rotterdam, mei 2015

Het Rotterdams offensief tegen zwerfvuil
bestaat uit drie hoofdlijnen;
1. Participatie en Belonen
2. Preventie en Educatie
3. Strenger bestraffen.
In deze folder lees je er meer over.

Bewoners en bedrijven worden gestimuleerd om zélf hun
directe leefomgeving schoon te houden en een actieve
bijdrage te leveren om hun wijk, speelplein, park of straat
zwerfvuilvrij te houden. Kleine lokale schoonmaakacties
die door bewoners of ondernemers worden georganiseerd,
kunnen hulp en ondersteuning krijgen van de wijkreinigingsteams van Stadsbeheer.

1.

Participatie en
Belonen

Preventie en
Educatie

Strenger
bestraffen

bewoners én bedrijven gestimuleerd worden zwerfvuil op te ruimen,
wordt jaarlijks in Rotterdam georganiseerd. Ook ambtenaren
worden die dag opgeroepen om samen met bewoners zwerfvuil
op te ruimen. De gemeente zorgt voor materialen. Jaarlijks is het
streven om tijdens de KICD méér bewoners te activeren en meer
kilo’s zwerfvuil te verzamelen.

• Met ingang van 1 januari 2016 worden jaarlijks op Nieuwjaarsdag

• Initiatieven in de stad die goed gedrag belonen, zoals zakgeld-

• Het aantal wijkconciërges in buurten met een hoog corporatiebezit

projecten en bewonersprojecten, worden ondersteund door de
gemeente. Bij een beloning moet het resultaat (bijvoorbeeld het

De volgende maatregelen worden genomen:
• Er wordt een experiment met ‘spotlights’ (lampen die door
bewegingsensoren aangaan) uitgevoerd bij 25 restafvalcontainers. Deze ‘spotlight’ helpt mee om bijplaatsingen
(verkeerd aangeboden huisvuil) tegen te gaan.

• Overvolle containers worden voortaan sneller geleegd.
Als bewoners een volle container melden via 14010 komt
Stadsbeheer zo snel mogelijk langs, in ieder geval binnen
48 uur. In geval van structurele overlast door overvolle
prullenbakken en containers worden extra bakken en containers
bijgeplaatst.

Naast het bevorderen van nalevingsgedrag door participatie,
belonen, educatie en preventie wordt extra ingezet op
handhaving en strenger bestraffen. Slimmer handhaven
en informatiegestuurd werken vergroot de pakkans. De
beschikbare handhavingscapaciteit wordt zo effectief
mogelijk ingezet en de naleving van regels wordt vergroot.
Naast het verhogen van de pakkans zal huftergedrag
zwaarder bestraft worden.

3.

• De landelijke Keep it Clean Day (KICD) in september, waarbij

De volgende acties worden uitgevoerd:
• De adoptieregeling voor restafvalcontainers (waarbij
adoptanten actief de omgeving van een restafvalcontainer
schoonhouden) wordt uitgebreid. Adoptie van restafvalcontainers is nu mogelijk in Delfshaven en Charlois, de
uitbreiding naar de rest van de stad zal in 2015 gerealiseerd
worden.

Scholen worden betrokken om de bewustwording over
schoon te verhogen en kinderen te betrekken bij de noodzaak
van een schone leefomgeving. Innoverende experimenten
worden uitgevoerd die naleving stimuleren en de buitenruimte
schoonhouden.

2.

aantal kilo zwerfvuil of een kostenbesparing voor de gemeente)
worden aangetoond.

In Rotterdam worden de boetes voor afval op straat gooien en het
verkeerd aanbieden van vuilnis flink verhoogd:
• Vanaf 15 april 2015 krijgen mensen die meerdere keren rommel
op straat gooien bij elke volgende overtreding een hogere
boete, die kan oplopen tot 420 euro.

• De boetes voor verkeerd aangeboden huisvuil worden
verhoogd van 115 euro naar 125 euro en lopen bij herhaaldelijk
overtreden op tot uiteindelijk 500 euro of een werkstraf van drie

vanaf 12.00 uur de vuurwerkresten van de jaarwisseling opgeruimd. De gebiedscommissies en bewoners krijgen hier materialen
voor zoals knijpers, bezems en vuilniszakken.

wordt de komende jaren uitgebreid. Op dit moment zijn er twee
wijkconciërges in Rotterdam. In samenwerking met de woning-

• Evenementenorganisatoren, Gemeente Schoon en Rotterdam
Festivals zijn in gesprek over het gebruik van retourbekers op
evenementen.

• In 2015 wordt een keuze gemaakt voor een lespakket ‘schone
leefomgeving’. Dit lespakket wordt aangeboden aan Rotterdamse
basisscholen. Het lespakket sluit aan op de belevingswereld van de
kinderen.

• Met scholen voor voortgezet onderwijs worden afspraken gemaakt
over het schoonhouden van snoeproutes rond de school of
wijkparken in de buurt. Deze afspraken worden vastgelegd in een
convenant, waarbij de scholen aandacht geven aan educatie en
preventie en daarvoor een passende (maatwerk) beloning kunnen
verwachten.

corporaties worden in 2015 vijf extra wijkconciërges aangesteld.
De wijkconciërge opereert vanuit een gebouw in de wijk en
heeft aandacht voor schoon, heel en veilig. De wijkconciërge is
voor de bewoners dagelijks aanspreekbaar, verbindt, activeert,
bemiddelt en draagt bij aan een prettige leefomgeving. Daarbij
weet de wijkconciërge wat er in de wijk speelt en heeft contact
met woningcorporaties, politie, handhavers, gebiedsnetwerkers
en andere belanghebbenden in de buurt.

• Opzoomer Mee wordt betrokken bij het organiseren van schoonmaakacties in de straten van Rotterdam en participatievormen
rond het thema leefbaarheid en schone wijken. Alle straten die
deelnemen aan het offensief tegen zwerfvuil worden ‘verzameld’
in de Rotterdamse Opzoomerclub van Schone Straten. Er
worden Opzoomerestafettes georganiseerd in buurten om
straten schoon te maken.

• Buurt Bestuurt comités worden opgeroepen om aan te geven
welke locaties met veel zwerfvuil extra aandacht verdienen door
de wijkreinigingsteams.

• Bewoners worden actief uitgenodigd en geïnformeerd om
gebruik te maken van de beschikbare middelen van CityLab010
om goede innovatieve ideeën in te brengen om de buitenruimte
schoon te houden.

• Moskeeën, maatschappelijke verenigingen en andere organisaties worden opgeroepen aandacht te besteden aan het weggooien van voedsel op straat. Er wordt geleerd van projecten in
andere steden en partners in de stad die al bezig zijn met het
inzamelen van brood. Naar voorbeeld van een succesvol project
in Utrecht start er een pilot met broodinzamelbakken. Het
gooien van etensresten op straat trekt ongedierte aan en is niet
goed voor mens, dier en milieu. Dit is in lijn met de uitvoering
van de nota dierenwelzijn én het bevorderen van de leefbaarheid in de stad.

• Rotterdammers worden gestimuleerd om meldingen te maken
van volle containers en zwerfvuil via de Buiten Beter-app,
Rotterdam.nl/meldingen en 14010.

dagen zwerfvuil opruimen. Van de gemeente mag verwacht worden
dat containers tijdig geleegd worden.

• We spreken ondernemers zoals supermarkten, horeca en
fastfoodketens aan op de naleving van de 25 meterregel (Art. 2.13
Activiteitenbesluit milieubeheer). Zij zijn verantwoordelijk voor het
zwerfvuil in een straal van 25 meter rondom hun bedrijfspand.
Als dit niet tot verbetering leidt zullen stadswachten handhavend
optreden.

• Om de pakkans te vergroten zal op locaties waar vaak verkeerd
aangeboden huisvuil en afval op straat wordt aangetroffen,
door stadswachten in burgerkleding worden gesurveilleerd en
gehandhaafd.

• Met het ministerie van Veiligheid en Justitie is overleg gaande over
de invoering van een landelijke ‘hufterboete’ op het weggooien van
zwerfvuil.

• Het gebruik van camera’s op markten, om dumping en vervuiling
te voorkomen zal worden uitgebreid.

• Zero-tolerance handhavingsacties worden georganiseerd
op basis van meldingen van bewoners en ondernemers en
op basis van prioriteiten van Buurt Bestuurt comités en onze
partners in de wijken.

