
 
 

 

   
 
 

Hou de stad leuk zonder je peuk! 

Gepubliceerd op 16 november 2011 op www.schiedam.nl 

Schiedam - Onder dit motto organiseren de gemeente Schiedam en Irado op 22 
november een actiedag om de aandacht te vestigen op de overlast van zwerfafval dat 
roken veroorzaakt.  

Wist u dat er per roker gemiddeld 7 peuken per dag op straat belanden? En dat de 
natuur er 2 tot 12 jaar over doet om een sigarettenpeuk ´af te breken´. 

Rookverbod 

Sinds de invoering van het rookverbod moeten rokers hun sigaret buiten roken. 
Daardoor belanden meer peuken op straat en dat is ook in Schiedam merkbaar. Op 22 
november vragen de gemeente Schiedam en Irado samen aandacht voor het 
peukenprobleem. Met acties voor het winkelend publiek: Irado is deze dag opvallend 
aanwezig met schoonmaakacties, een ‘asbakfiets’ rijdt door de stad, er worden folders 
en gratis zakasbakjes uitgedeeld. Medewerkers van de LBB (Lichtblauwe brigade) 
bezoeken als (horeca)ondernemer met promotiemateriaal, zoals posters, en 
voorlichtingsmateriaal over handige oplossingen.  

Geen peuken meer op straat 

We werken hard aan het schoonhouden van de stad. De peuken zorgen voor een vuil 
straatbeeld.  Zonder peuken ziet de stad er schoner uit. Bovendien zijn peuken moeilijk 
te verwijderen doordat ze tussen de straattegels gaan zitten. Handmatig verwijderen 
kost extra tijd en geld. Halen we ze niet weg, dan komen de gifstoffen uit de filter in het 
milieu terecht. En soms zelf in onze kinderen, die de peuken vaak aanzien voor voedsel.  

Rookt u? 

Helpt u ons dan om de stad peukenvrij te houden! Alleen samen kunnen we zorgen voor 
een schoon Schiedam! 
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