Populaire horecastraat heeft te veel afval

Actie schone stad
start op Zeedijk
door Richard
van de Crommert
AMSTERDAM • De strijd
in de stad tegen de
grote afvalbende op
straat, start op de Zeedijk.

De hele binnenstad lijkt
vaak één bende. De ondernemers op de Zeedijk kunnen dat niet meer aanzien
en nemen het heft in eigen
handen. „De dijk is een
prachtige en dynamische
plek van ondernemers, bewoners, dagjesmensen en
toeristen”, zeggen Janny Alberts en Annemieke Bieringa. Alberts is directeur van
vastgoedbeheerder NV Zeedijk; Bieringa is straatmanager. Er is volgens de twee
maar één maar: het is er
vaak zo vuil. „De straat heeft
last van opengereten vuilniszakken, rondzwervend
horeca-afval, zwerfafval, sigarettenpeuken en vieze
stoepen.”
Op de Zeedijk zijn daarom
aan alle ondernemers bezems uitgedeeld. Een schone stad moet ergens starten,
dan maar op de Zeedijk, vinden Alberts en Bieringa. Op
de Zeedijk zijn ze er heilig
van overtuigd dat vuil ander
vuil aantrekt. We kunnen
wel zeggen dat de gemeente
die taak op zich moet nemen, maar als burgerij (ondernemers en burgers) zíjn
we de gemeente.”
Ondernemers die geld
verdienen in de openbare
ruimte zouden meer aandacht moeten geven aan het

Bezems in de Zeedijk
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’Iedereen denkt
dat hier maar
alles kan’
schoonhouden van straat, is
de stellige overtuiging van
Alberts. „Iedereen lijkt te
denken dat hier in Amsterdam alles kan. Tegelijkertijd
wordt de stad drukker. En
een drukkere stad zorgt
voor meer afval.”
Er bestaat een zogenaamde 25-meter-regel. „Dat betekent dat ondernemers
hun stoep en straat voor
hun winkel en onderne-

ming dienen schoon te houden in een straal van 25 meter”, zegt Bieringa. „Wij hopen dat de gemeente meer
gaat handhaven, onder andere daarop. Bij een grotere
pakkans worden regels beter nageleefd en wordt de
stad schoner. Met hondenpoep is het ook gelukt. Als
een hond in het Vondelpark
of op het Museumplein
poept, wordt er direct wat
van gezegd als de rotzooi
niet wordt opgeruimd.”
Alberts verwijst verder
naar de politie die enkele jaren gelden veel strikter ging
controleren of elke fiets in
Amsterdam wel verlichting
had. Het werkte. Gedurende

een paar jaar had een groot
deel van de fietsen in de stad
verlichting. Maar de handhaving liep de afgelopen jaren weer terug. En wie nu in
het straatbeeld kijkt, ziet
weer een hoop fietsen zonder werkende verlichting.
Behalve met het veegoffensief, zegt Alberts dat de
Zeedijk ook met graffiti het
goede voorbeeld geeft. Dat
wordt er al jarenlang aangepakt. Elke maandag gaat de
schilder rond en haalt het
van gevels en deuren. „Dat
kost me 1 euro per maand
per pand. Maar het laten
verslonzen kost naar mijn
mening uiteindelijk meer
geld.”

