Geen peuken op de grond in Het Rond
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HOUTEN - Uit een enquête bleek dat de winkeliers in winkelcentrum Het Rond in
Houten zich het meest storen aan kauwgom en sigarettenpeuken op de grond. Jan de
Jong, voorzitter van de belangenvereniging, besloot actie te ondernemen.
“In het kader van het keurmerk Veilig ondernemen zijn we het eerste jaar heel erg bezig
geweest met veiligheid. In het tweede jaar richten wij ons vooral op een schoon
winkelcentrum en de problematiek daarvan. We hebben een enquête gehouden en
daarin gevraagd naar de problemen. De kauwgom en de sigarettenpeuken op de grond
bleken winkeliers het meest vervelend te vinden. Het verwijderen voor de kauwgom
gaan we gezamenlijk financieren. En voor de peuken hebben we wat anders bedacht.”
Voegen
Alle 130 winkeliers krijgen barkadera’s, meeneem asbakjes, om peuken in te stoppen.
“Niet alleen het winkelend publiek gooit namelijk hun peuk op de grond. Ook het
personeel van de ondernemers is niet altijd even netjes. We hebben al droppits (tegels
met een asbak erin, red.) geplaatst om het tegen te gaan, maar dat is niet genoeg. Het
is een ludieke actie, maar met een serieuze ondertoon. Peuken vervuilen de grond
enorm. Ze zitten tussen de voegen en komen daar niet meer uit. De veegmachine duwt
ze nog verder naar beneden.”
Aangesproken
Door ervoor te zorgen dat het mensen hun peuken niet meer op de grond gooien, maar
op een juiste manier weggooien, is Jan de Jong een Supporter van Schoon. “Peuken op
de grond zijn een smerig gezicht. Daar word ik best een beetje boos om. De
ondernemers hebben wij al eens aangesproken. Dat hielp een beetje, maar wij zijn nog
niet tevreden.”
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