Nederland Schoon gaat strijd aan tegen peuken
Op maandag 29 maart a.s. is het startsein gegeven voor de aanpak van sigarettenpeuken op straat. Rolf
Steenwinkel, Portefeuillehouder Wonen en Beheer Openbare Ruimte Stadsdeel Westerpark, Rob Geus,
ambassadeur van Stichting Nederland Schoon en Uli Schnier, directeur van Stichting Nederland Schoon,
geven het startsignaal voor een peukenpilot, door de onthulling van een opvallende en gigantisch grote
asbak. De pilot loopt van 29 maart tot en met 6 juni.
“Peuken-Pilot”
Sigaretten zijn niet alleen slecht voor de gezondheid. Sigarettenpeuken op straat zorgen ook voor een
onaantrekkelijk en vervuild straatbeeld. Met dit idee in gedachten heeft Stichting Nederland Schoon in
samenwerking met Stadsdeel Westerpark een pilot ontwikkeld om de strijd tegen peuken aan te gaan. Er
zijn vier testgebieden aangewezen: Mercantilaan, Hugo de Grootplein, Westerpark en Van Limburg
Stirumplein. In ieder gebied wordt een andere aanpak ingezet om te onderzoeken op welke wijze de
peukenproblematiek het beste aangepakt kan worden. Het doel van het onderzoek is gericht op het
terugdringen van de hoeveelheid sigarettenpeuken op straat. Zwaartepunt ligt hierbij op het plaatsen van
meer asbakken op openbare plekken, het aanbrengen van voorlichtingsposters en het beboeten van het
weggooien van peuken op straat.
Plan van aanpak
Om een goed inzicht te krijgen in het verloop van de vervuiling is het onderzoek in twee fases opgedeeld. In
fase 1 (de nulmeting), die 10 weken heeft geduurd, is vastgesteld hoeveel peuken er gemiddeld op straat
gegooid worden in het Stadsdeel Westerpark. In Fase 2 wordt vervolgens gemeten welk effect het plaatsen
van de asbakken, de begeleidende communicatiemiddelen en de boetes hebben.
Peuken op straat
Jaarlijks komen er wereldwijd 4,5 triljard peuken op straat terecht, die samen zorgen voor een enorme berg
afval. Hoewel Nederland hiervan slechts een klein deel voor haar rekening neemt, hebben vrijwel alle
gemeenten in Nederland te kampen met dit “peukenprobleem”. Een probleem dat tot nu toe slechts
incidenteel werd aangepakt. Met de uitkomst van de pilot zal een standaardaanpak worden opgesteld
waarmee gemeenten en andere beheerders zelfstandig de problematiek van peuken kunnen aanpakken.
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