Strijd tegen sigarettenpeuken op straat

Gemeenten verspreiden
persoonlijke asbak
Een aantal gemeenten is de sigarettenpeuken op straat
beu. Ze zoeken de oplossing in het verspreiden van
zakasbakje onder rokers. De roker kan zijn peuk zo direct
opruimen.

Interactieve asbak voor
Amsterdam Zuidoost
Stadsdeel Amsterdam Zuidoost zet in
teractieve asbakjes in tegen sigaretten
peuken op straat. De asbakjes worden
uitgedeeld in de Week van Nederland
Schoon en krijgen een QR-code. Deze
code kan met een smartphone worden
gescand, waarna je een YouTube-clip
ziet met een rap van Anno MC over
zwerfafval.

De zakasbakjes zijn asbakjes op zak
formaat, al dan niet voorzien van een
persoonlijke tekst of logo. Ze geven
rokers een opbergplek voor hun peuken.
Stichting Barkadera verkoopt ze zonder
winstoogmerk aan milieubewuste orga
nisaties en rokers. Negen gemeenten en
de provincie Zeeland zagen wel iets in
het initiatief en bestelden het asbakje.

zochten we de samenwerking met
bedrijven, maar opruimacties en extra
asbakken voor de kantoren waren
geen succes. De zakasbakjes zijn onze
nieuwe troef in de strijd tegen peuken.
Stadstoezicht gaat buitenrokers bij
kantoren waarschuwen en asbakjes
uitdelen. Werkt dit niet, dan gaan we
bekeuren.’

Peuken rond kantoren
Asbakjes op het strand
Gemeente Leeuwarden bestelde
Ook in het westen van het land worden
duizend blanco zakasbakjes en hoopt
zakasbakjes ingezet. Strandpaviljoen
hiermee het peukenprobleem te halve
houders in Oostkapelle verkopen ze
ren. ‘We hebben het zwerfafvalprobleem
al enige tijd. ‘Het strand is ons visite
grotendeels onder controle,’ vertelt
kaartje’, zegt Pieter Bonen van pavil
Hilde van der Iest,
joen Berkenbos. ‘Ik
Handige gadget voor
senior adviseur bij de
verkoop de asbakjes bij
afdeling Wijkzaken,
een pakje sigaretten en
milieubewuste
‘vooral dankzij het
organisaties en rokers klanten zijn er erg over
plusproject Zwerfafval
te spreken. Ze vinden
dat liep tot 2010. Onderdeel van dat
het een handige gadget en komen er
project was ook een inventarisatie van
soms zelf naar vragen.’ Bonen stak
het afval op straat. Daaruit bleek dat
met zijn enthousiasme andere strand
vooral rond kantorencomplexen veel
paviljoenhouders aan, die de asbakjes
peuken op de grond worden gegooid.
nu ook verkopen. Ook de provincie
En daar willen we vanaf. Als gemeente
Zeeland ziet mogelijkheden in de zakas
bakjes als onderdeel van het Interregproject ‘120 Kilometer Kustkwaliteit’.
Beleidsmedewerker Frank Stronkhorst:
‘De Zeeuwse stranden staan al jaren in
de top tien van mooiste stranden. Maar
sigarettenpeuken blijven een probleem.
Daarom krijgen binnenkort alle pavil
joens langs de Zeeuwse kust als proef
een doos zakasbakjes. We hopen hier
mee te bereiken dat alle paviljoens de
asbakjes in hun assortiment opnemen.’
Meer informatie
Meer weten over de zakasbakjes en de
mogelijkheden voor uw gemeente of
provincie? Kijk dan op www.barkadera.nl
of mail naar hans.debruin@barkadera.nl.

Rokers in Leeuwarden krijgen asbakjes.
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