Van: Straatjutters Leiderdorp <info@straatjuttersleiderdorp.nl>
Verzonden: maandag 29 november 2021 11:57
Aan: Griffie Leiderdorp <Griffie@leiderdorp.nl>
Onderwerp: Stuk voor de volgende raadsvergadering

Beste heer/mevrouw,
Graag brengen wij onze actie en informatie onder de aandacht van de raadsleden, zie
bijlage en deze mail.
Wellicht bij een aantal van u minder bekend vandaar deze mail en informatie over onze
doorlopende peukenactie.
Straatjutters Leiderdorp is vanaf november 2018 actief in Leiderdorp door het opruimen
van zwerfafval met inmiddels al een grote groep jutters.
Vanaf oktober dit jaar houden we de peuken elk kwartaal apart, zamelen ze in, leggen ze
vast in Litterati en bepalen wat de hotspots zijn in Leiderdorp. En we zetten er acties op
uit.
Verder bezorgen we aan rokers asbakjes aan de deur. Via social media leggen we onze
actie uit en vervolgens kunnen ze een aanvraag doen voor een zakasbak. Deze doen we
dan bij de roker in de brievenbus.
En zo nog meer acties rondom zwerfafval en peuken.
Elke week lopen we op straat en binnenkort ook op woensdagmiddag.
Wat ook erg interessant is! Een aantal van ons legt het zwerfafval vast via de Litterati op.
Keiharde data dus, meten is weten! Zo zijn de hotspots duidelijk herkenbaar en kan er
actie op uitgevoerd worden.
Wellicht zijn jullie geinteresseerd in ons verhaal? Neem gerust contact met ons op.
Zie de bijlage met info over ons doorlopende peukenproject.
Met vriendelijke groeten,

Straatjutters Leiderdorp
Email: info@straatjuttersleiderdorp.nl
Website: www.straatjuttersleiderdorp.nl

75% van de rokers gooit
de peuken op straat

10 miljard peuken worden jaarlijks op de grond gegooid in Nederland!! En veel
peuken worden aangetroffen in een straal van 5 meter van de afvalbak.
De natuur heeft 2 tot 12 jaar nodig om een filter af te breken. Peuken bevatten
reststoffen die dodelijk zijn voor vogels en vissen, die een peuk aanzien voor voedsel.
Een filter bestaat uit plastic en vervuilt ongeveer 8 liter water als deze in het water
wordt gegooid.
Gooi peuken dus niet zomaar weg! Een zakasbak zorgt ervoor dat je peuk nooit meer
op straat gegooid hoeft te worden.
Straatjutters Leiderdorp gaat doorlopend actie voeren tegen peuken op straat. Dit
doen ze door de peuken gedurende elk kwartaal apart te houden en op te slaan.
Na elk kwartaal maken ze bekend hoeveel peuken ze van de straat van Leiderdorp
hebben opgeraapt. Daarnaast nog andere acties om aandacht te vragen voor dit
probleem.
Doet u mee met de prijsvraag? Hoeveel peuken zullen Straatjutters Leiderdorp
van 1 oktober t/m 31 december van de straat rapen? De winnaar ontvangt een leuke
prijs. Stuur uw antwoord in naar info@straatjuttersleiderdorp.nl
Zie voor meer informatie:
www.straatjuttersleiderdorp.nl
#peukenprojectleiderdorp
#straatjuttersleiderdorp

