
 

 

 

Schriftelijke vragen:  Overlast Snoeproutes Gemeente Leeuwarden’ 

Dinsdag 15 januari 2019 

Schriftelijke vragen aan het college van Burgemeester en wethouders zoals bedoeld in artikel 41, eerste lid, 

van het regelement van orde voor de vergadering van de raad der gemeente Leeuwarden 

Geacht College, 

Iedere gemeente kent ze wel: routes tussen school en supermarkt of van winkel naar huis met het nodige 

verpakkingsafval van scholieren. Op de zogeheten ‘snoeproutes’ tussen deze winkels en nabijgelegen 

scholen ligt veel zwerfafval, zoals snoepwikkels en blikjes. D66 constateert dat er in onze gemeente ook nog 

steeds veel zwerfafval door leerlingen op straat wordt gegooid. Zie de foto’s in de bijlage. 

Naar aanleiding van deze foto’s en diverse signalen van overlast uit de omgeving van snoeproutes heeft de 

D66-fractie de volgende vragen. 

1. Heeft het college een goed beeld van de diverse snoeproutes in onze gemeente? Bijvoorbeeld die van 

Piter Jelles Ynsicht naar winkelcentrum Nylân? Of die van de Hogeschool Van Hall Larenstein en 

Nordwin College naar de Albert Heijn op de Schrans? 

2. Wat voor maatregelen onderneemt het college al om het zwerfafval op deze routes te bestrijden? 

3. Onderkent het college dat er nog steeds te veel zwerfafval is op deze snoeproutes?  

4. Zo ja, wat gaat het college hier aan doen? 

5. Onderkent het college dat supermarkten, scholen en gemeente gezamenlijk verantwoordelijk zijn dat 

zij de gebruikers van deze snoeproutes aanspreken en waar nodig corrigeren op het gooien van afval 

in de openbare ruimte? 

6. Zo ja, wat doet het college om de samenwerking tussen deze drie partijen te stimuleren om 

gezamenlijk het zwerfafval op snoeproutes te bestrijden? 

7. Kent het college de snoeproute-aanpak van ‘NederlandSchoon’?  

8. Zo niet, is het college bereid om te onderzoeken of deze aanpak ook voor de gemeente Leeuwarden 

ingevoerd kan worden? 

Namens D66 Leeuwarden, 

Met vriendelijke groet, 

Johan Magré 

 

  



Bijlage: 


