Aan het college van burgemeester en wethouders van Vlaardingen.
Vlaardingen 16 oktober 2020
Betreft vragen volgens art. 34 R.v.O. over wegwerpmondkapjes.

Geacht college van burgemeester en wethouders,

Vanwege de aangescherpte corona-maatregelen is er een verplichting of dringend advies om een
mondkapje te dragen in het openbaar vervoer, op scholen en in diverse andere openbare gebouwen.
Om aan deze verplichting/advies te voldoen wordt er veel gebruik gemaakt van mondkapjes voor eenmalig
gebruik, de zogenaamde wegwerpmondkapjes.
Helaas gebeurt het dat een drager van zo’n mondkapje de term wegwerpmondkapje heel letterlijk neemt en
het mondkapje ook daadwerkelijk wegwerpt bij het verlaten van een plaats waar het dragen van een
mondkapje verplicht of dringend geadviseerd is.
Veel van deze mondkapjes belanden op straat waar het als zwerfvuil achterblijft en in struiken, sloten of
riolering verdwijnt, wat een onwenselijke situatie is.
Wij verwachten dat dit probleem een stuk minder wordt wanneer er bij uitgangen van plaatsen, waar een
mondkapje verplicht is of dringend geadviseerd wordt, (tijdelijke) afvalbakken worden geplaatst. Nu zijn er
bijvoorbeeld bij de uitgangen van metrostation Vlaardingen West geen afvalbakken en daardoor zijn er veel
wegwerpmondkapjes te vinden op het plein en in de directe omgeving.
Graag willen wij u onderstaande vragen stellen :
1. Wilt u beheerders van openbare gebouwen, scholen etc. – waar het dragen van een mondkapje
verplicht is of dringend geadviseerd wordt – vragen om extra afvalbakken bij de uitgang te
plaatsen?
2. Wilt u de openbare afvalbakken van de gemeente i.v.m. deze problematiek tijdig ledigen?
3. Wilt u aan de R.E.T. vragen om extra (tijdelijke) afvalbakken te plaatsen bij de uitgangen van de
metrostations?
4. Is het mogelijk dat de gemeente op korte termijn via haar communicatiekanalen aandacht vraagt,
dat bewoners de mondkapjes in de prullenbak gooien en zeker niet doorspoelen door het toilet?

Graag zien wij uw beantwoording zo spoedig mogelijk tegemoet.
Met vriendelijke groet,

Namens de ChristenUnie/SGP-fractie
Erik van Pienbroek
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