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Schriftelijke vragen: Overlast zwerfafval bij McDonald’s Goutum
Woensdag 31 maart 2021
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 gemeen te Leeuwarden
Geacht College,
D66 Leeuwarden ontvangt signalen vanuit Goutum dat bewoners veel hinder en
overlast ervaren van het toegenomen zwerfafval rondom de omgeving van
McDonald’s Goutum (Zie bijlage). Gasten kunnen niet het restaurant in en daardoor
is het aantal gasten dat vanuit hun auto hun maaltijd eet toegenomen. Ook moeten
gasten meteen van het terrein van de McDonald’s af en kunnen ze geen gebruik
maken van de parkeerplaatsen van het restaurant zelf en de daarbij behorende
afvalvoorzieningen. Hierdoor neemt het zwerfafval in de omgeving van het restaurant
ontzettend toe. Onze fractie stelt daarom de volgende vragen:
1. Ziet het college ook een toename van het zwerfafval in het gebied rondom
McDonald’s Goutum?
2. Zo ja, heeft het college al contact gehad met de eigenaar van McDonald’s
Goutum?
3. Zo ja, zijn hier gezamenlijk heldere afspraken gemaakt om de overlast van
zwerfafval terug te dringen?
4. Is het mogelijk dat de gemeente erop aandringt bij de eigenaar dat de
parkeerplaatsen van de McDonald’s zo snel mogelijk weer open gesteld
kunnen worden voor de gasten? Zo nee, waarom niet?
Wij hebben inmiddels ook zelf contact gehad met de eigenaar van McDonald’s
Goutum. Naar aanleiding hiervan hebben we nog de volgende vragen aan het
college.
5. De eigenaar stelt dat door brandstichting de prullenbakken bij de Campanile
aan de Boksumerdyk vernield zijn. Is het college voornemens om deze
afvalbakken te vervangen?
6. Zo ja, wanneer gaat dit gebeuren?
Uiteraard begrijpt onze fractie ook dat vanwege de Coronacrisis de toegenomen
overlast eventueel van tijdelijke aard zal zijn. Wel was de eigenaar welwillend om zelf

een grote afvalbak aan te schaffen, te plaatsen en te legen langs de
Brédyk/Boksumerdyk. Echter is dit op gemeentegrond en wachten ze nog op
toestemming/afstemming van en met de gemeente.
7. Wanneer vindt deze afstemming plaats en is de gemeente bereid hier
toestemming voor te verlenen?
8. Denkt het college zelf nog na over het plaatsen van diverse extra (tijdelijke)
afvalbakken en/of andere maatregelen in de omgeving van McDonald’s
Goutum om de overlast van zwerfafval te verminderen?
9. Zo ja, wanneer? Zo nee, waarom niet?
Ook wordt de parkeerplaats bij de Park&Bike verderop aan de Boksumerdyk veel
gebruikt door gasten van de McDonald’s Goutum (Zie bijlage). Ook hier veel overlast
van zwerfafval, terwijl hier wel veel prullenbakken staan.
10. In hoeverre kan het college tegen dit ongepaste gedrag optreden en/of extra
maatregelen nemen om deze overlast tegen te gaan op de Park&Bike?
Johan Magre en Rogier Wolters namens D66 Leeuwarden

Bijlage:

