
COMMISSIE SAMEN WONEN      AGENDAPUNT 6 
 
Verzoek voor commissievergadering van: 
 
Verzoek van:      Peter Boertje (VVD)   
 
Naam onderwerp:     Verrommeling straatbeeld 
 
 
Aanleiding: 
Uit de Ridderkerkse samenleving komen signalen, dat het straatbeeld aan het 
verrommelen is. Onder meer door her en der aanwezig (zwerf)afval op straat en de 
toenemende “dump” van grofvuil door bewoners.  
Aangegeven wordt dat de ophaal van grofvuil plaatsvindt in een frequentie van één 
keer per maand. Ook wordt gesteld dat de ondergrondse containers “slechts” 
bedoeld zijn voor standaard afvalzakken waardoor men een reden ziet grotere 
stukken afval op straat te plaatsen.  
 
In het algemeen kan worden verwacht dat, veroorzaakt door de stevige 
bezuinigingen waarmee de gemeente wordt geconfronteerd, het onderhoud van de 
openbare weg naar een lager niveau zal worden teruggebracht. Bij de antwoorden 
behorend bij het vragenformulier over de kerntakendiscussie lezen we bovendien dat 
de geambieerde beeldkwaliteit wordt verlaagd. Als “verzachtend excuus” wordt 
daarbij gesteld dat een gevoel van veiligheid, of liever: het ontbreken daarvan 
(slechts?) subjectief is. De indruk lijkt hiermee gewekt dat een belangrijk onderwerp 
voor de inwoners (heel, veilig en schoon) behoorlijk wordt gebagatelliseerd. 
 
Vragen 
Nemen we een signaal afkomstig uit onze samenleving dat heel, veilig en schoon 
belangrijke waarden zijn oprecht serieus? Ligt een toenemende vorm van 
verloedering op de loer? Welke gevolgen zou een toenemende vervuiling en 
verrommeling kunnen hebben voor de gezondheid en het welbevinden van de 
inwoners? 
 
Doel bespreking 
Met het college en de leden van de commissie van gedachten wisselen over het 
bovenstaande en het in het bijzonder de mogelijkheden en wenselijkheden van: 
: 

 het aanscherpen van de milieuhandhaving  

 het actief naar de inwoners communiceren dat zij een eigen 
verantwoordelijkheid hebben. 

 het openen van een kliklijn opdat de sociale controle beter gewaarborgd kan 
worden. (Een algemeen nummer waar men naartoe kan bellen als men ziet 
dat vuil wordt gedumpt. Liefst spreekt men iemand aan, maar dat durft men 
niet altijd. Kan preventieve werking hebben als aan lijn bekendheid wordt 
gegeven.) 

 
en verder bespreken wat de invloed kan zijn van het verlagen van de beeldkwaliteit 
op de subjectieve veiligheidsbeleving.  
 


