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OVERLAST

Bedrijvenstad Fortuna pilot
afvalbestrijding
Ondernemers van Bedrijvenstad Fortuna kampen al jarenlang met veel
overlast als gevolg van zwerfafval. Het bedrijventerrein is nu officieel
benoemd tot een van de vier deelnemers aan een nationale pilot van
Stichting CLOK en Nederland Schoon, die zich onder meer bezighouden met zwerfafval bestrijden en voorkomen.
DOOR MARJOLEIN WELLING

In de onlangs gestarte pilot werken Zutphen, Groningen, Haarlemmermeer
en Sittard-Geleen samen aan een schonere omgeving. Deze gemeenten hebben elk een specifiek probleemgebied waar veel afval wordt gedumpt.

Parkeerplaats
In het geval van Bedrijvenstad Fortuna komt dit onder meer omdat het voetbalstadion, een fastfoodrestaurant, scholen en supermarkten dicht bij elkaar
liggen. Het vuil manifesteert zich op het hele terrein, zoals rondom de onverlichte en afgelegen parkeerplaats aan de Parijsboulevard.
Tijdens de pilot zitten ondernemers van Bedrijvenstad Fortuna regelmatig
om de virtuele tafel met de overige deelnemers om oplossingen te bedenken,
uit te voeren en te bespreken wat wel en niet werkt. Ook denken onder meer
de gemeente Sittard-Geleen, Bedrijven Sittard-Geleen en stichting
Parkmanagement Westelijke Mijnstreek (PMWM) mee met de ondernemers
van Bedrijvenstad Fortuna hoe het afval het beste uit de weg geruimd kan
worden, zegt Vera Tummers, projectmanager van PMWM.

Basketbalnetten
„Eerdere oplossingen mochten niet baten: zo plaatsten we een paar jaar geleden grotere opvangbakken, maar deze werden steevast opgeblazen door
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jongeren. Ook hingen we al eens basketbalnetten boven prullenbakken als
stimulans om je rotzooi via deze manier erin te gooien, maar het bleek vrij
lastig mikken te zijn. En er is een tijd lang extra handhaving geweest in het
gebied om mensen die hun rommel op de grond gooiden aan te spreken,
maar dat had niet het gewenste effect.”
Een mogelijk andere oplossing ligt in een betere afstemming van wie wanneer de boel schoonmaakt, vertelt Tummers. „Zo prikken de medewerkers
van het fastfoodrestaurant één keer per dag de straat schoon, evenals mensen vanuit de reclassering en de gemeente. Onduidelijk is op welke tijden zij
dit doen, dus zal er structureel overleg komen tussen deze partijen.”

Overvol
Verder zijn ondernemers zelf bereid om regelmatig prullenbakken te legen
buiten de vaste ophaaldagen om, vult Tummers aan. „De wens is daarbij wel
dat elk bedrijf meewerkt, anders heeft het weinig zin. Het probleem op het
terrein is namelijk dat prullenbakken vaak overvol zijn, waardoor je bergen
rotzooi eromheen aantreft. De intentie van bezoekers is er dus wel om iets
weg te willen gooien, maar dan moet het ook ergens in kunnen.”
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