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Vraag (omschrijving) : Cijfers rond peuken op straat
Toelichting
Op 5 maart werd op de zaterdagmarkt het startschot gegeven voor de nieuwe campagne ‘Stad om te zoenen’,
waarbij dit jaar de focus ligt op het vermijden dat er kauwgom of sigarettenpeuken op straat worden
gegooid. In de krant konden we lezen dat van al het zwerfvuil dat op straat werd gegooid, er 40% peuken
zijn. We lazen ook dat er peukbakken in de stad komen.

Enkele vragen hierbij:
1) Betreft het 40% van het volume aan zwerfvuil of 40% van het gewicht? Dit is belangrijk om de
juiste impact op kosten te kunnen inschatten.
2) Is er onderzoek gebeurd naar de plaatsen die meer of minder bevuild zijn door peuken? Ik kan mij
voorstellen dat aan de ingang van horeca-gelegenheden meer peuken worden gevonden dan op
andere plaatsen. Maar is dat zo? Kennis van de plaatsen die meer onderhevig zijn is belangrijk om
gerichte acties op te zetten.
3) Werden rokers betrokken bij het opzetten van de actie? Slechts een klein gedeelte van de bevolking
is immers nog roker, maar het zijn zij die verantwoordelijk zijn voor deze vervuiling.
4) Hoeveel peukbakken worden er voorzien? Is er hierbij rekening gehouden met het simpele feit dat
een brandende peuk niet in de jaszak kan bewaard worden tot de roker een peukbak op zijn weg
vindt?
5) En tenslotte: Is er rekening gehouden met vuilbakbrandjes als de rokers de oproep volgen en hun
peuken inderdaad in de vuilbak gaan gooien?
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