
Motie 2020 - 92

Motie ontwerpwedstrijd voor blikvangers

Inhoud van de motie

De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeester en 

wethouders, tot behandeling van de Programmabegroting 2021 - 2024;

overwegende dat:

1. zwerfafval een van de grootste ergernissen is van inwoners in Ridderkerk; 

2. de coronacrisis de hoeveelheid zwerfafval in de gemeente heeft doen toenemen; 

3. een blikvanger een type afvalbak is in de openbare ruimte of naast het fietspad langs 

"snoeproutes" bij scholen, om zwerfafval te voorkomen; 

4. door het ontwerp van deze afvalbak kunnen verkeersdeelnemers afval deponeren zonder te 

hoeven vertragen;

is van mening dat:

a. Ridderkerk uiterlijk in 2030 zwerfafvalvrij moet zijn;

b. het verminderen van zwerfafval een schone en prettige leefomgeving ten goede komt;

c. blikvangers hieraan een zinvolle bijdrage kunnen leveren; 

d. die bijdrage groter wordt als bij het ontwerp en de uitvoering van te plaatsen blikvangers zoveel 

mogelijk inwoners worden betrokken en worden geënthousiasmeerd;

verzoekt het college om:

1. een wedstrijd uit te schrijven voor het ontwerp van een aantrekkelijke en uit te voeren 

blikvanger; 

2. deze ook daadwerkelijk uit te laten voeren en in overleg met onderwijs, ondernemers en 

bewoners over te gaan tot plaatsing in de gemeente;

en gaat over tot de orde van de dag.

De raadsleden, 

Petra van Nes- de Man, Burger op 1   



Algemene informatie

Betreft raadsvoorstel nr. 190902

Behandeld in de raadsvergadering van 5 november 2020

Samenvatting

Onderwerp is het ontwerpen van blikvangers. Het college wordt verzocht een wedstrijd te 

organiseren voor het ontwerp van een aantrekkelijke blikvanger, deze te laten maken en tot 

plaatsing over te gaan.

Uitslag stemming

De motie is verworpen.

Stemverhouding

Voor: 4 ( Burger op 1, PvdA)

Tegen: 25 (VVD, GroenLinks, CDA, Echt voor Ridderkerk, ChristenUnie, D66, SGP, Partij 

18PLUS, Leefbaar Ridderkerk)
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