
 

 
Motie vreemd aan de orde van de dag 

Overlast ongedierte en afval in het Alphense centrum 
De gemeenteraad van Alphen aan den Rijn, in vergadering bijeen op 30 september 2021; 

 

Constaterende dat: 

• het stadshart van Alphen aan den Rijn een bruisende plek is geworden waar Alphenaren en passanten uit 

omliggende steden steeds vaker de gezellige terrassen en leuke winkels bezoeken; 

• er naast deze groeiende groep gewenste bezoekers, de afgelopen jaren ook steeds meer ongewenste 

bezoekers in het centrum zijn bijgekomen in de vorm van meeuwen, duiven en ander ongedierte; 

• deze ongewenste groep overlast veroorzaakt in de vorm van prullenbakken leegpikken, het terroriseren 

van terrassen en uitwerpselen deponeren op fietszadels, terrassen, openbare zitplaatsen of zelfs op 

winkelend publiek; 

• er ook in toenemende mate sprake is van (zwerf)afval en dit verband houdt met de stijging van 

ongedierte; 

• er signalen zijn uit andere centra en wijken waar dit probleem speelt. 

Is van mening dat: 

• een schoon stadshart het visitekaartje is van onze gemeente en iedere ondernemer, winkelier, bezoeker 

en stakeholder in samenwerking met de gemeente moet zorgen dat dit visitekaartje blijvend kan worden 

afgegeven; 

• de overlast van meeuwen, duiven, ander ongedierte en (zwerf)afval niet bevorderlijk is voor het woon-, 

winkel- en recreatieklimaat van het Alphense centrum en de omgeving; 

• preventieve maatregelen om ongedierte te bestrijden en directe maatregelen om (zwerf)afval tegen te 

gaan, bijdragen aan het verminderen van de overlast van ongedierte en (zwerf)afval; 

• er op een creatieve en diervriendelijke manier gekeken moet worden hoe deze groep ongewenste 

bezoekers weer gaat vertrekken uit het Alphense stadshart en het straatbeeld met minder (zwerf)afval 

gerealiseerd gaat worden; 

• maatregelen genoemd onder * enkele suggesties zijn om de overlast te verminderen. Kansrijke 

oplossingen zien wij o.a. in het instellen van een voederverbod, goede voorlichting hierover geven en 

kleppen plaatsen op openbare prullenbakken in het centrum en omgeving; 

• dit probleem alleen opgelost kan worden met de steun van bewoners, ondernemers, bezoekers en 

andere betrokken partijen.  

Verzoekt het college: 

• in samenwerking met ondernemers, deskundigen, bewoners en andere betrokken stakeholders uit het 

centrum en omgeving tot een plan van aanpak te komen om de overlast van meeuwen, duiven en ander 

ongedierte tegen te gaan en te komen tot een schoon centrum zonder (zwerf)afval en uitwerpselen; 

• dit plan van aanpak inclusief eventuele financiële dekking voor te leggen aan de gemeenteraad in het 4e 

kwartaal van 2021 om deze vervolgens een permanente plek te geven binnen het initiatief ‘Alphen 

Schoon’; 

• bij een eventueel succes van dit plan van aanpak te kijken of er maatregelen op andere plekken binnen 

de gemeente uitgerold kunnen worden waar soortgelijke problemen spelen. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

Evon Zevenbergen Vanessa Scholtens 

Nieuw Elan  CDA 



* Suggesties om mee te nemen 

1. Huidige vuilnisbakken aanpassen of vervangen voor afgesloten vuilnisbakken. 

2. Frequenter openbare prullenbakken en ondergrondse containers legen. 

3. Invoeren van een voederverbod voor meeuwen, duiven en ander ongedierte. 

4. Duidelijke informatie verschaffen via borden en affiches over correct gedrag (schoon houden) en 

voederverbod. 

5. Verkrotting en leegstand controleren en tegengaan, om daar ongewenste nestvorming te voorkomen. 

6. Actieve maatregelen nemen om broedpogingen te verhinderen op plaatsen waar dit ongewenst is. 

7. Inwoners en ondernemers ondersteunen bij het nemen van preventieve maatregelen om nestvorming te 

vermijden (bijv. door meeuwenpinnen). 

8. Afspraken maken met ondernemers over hoe bedrijfsafval op de juist wijze aangeboden dient te worden 

en eventueel handhaven indien dit herhaaldelijk niet gebeurt. 

9. Ondernemers en inwoners ondersteunen bij het draaien van prikdiensten. Neem hierbij een voorbeeld 

aan de McDonalds die regelmatig uit eigen initiatief personeel laat prikken aan de Hoge Zijde. 

10. Duiven verjagen met geluid (ultrasoon geluid), lichtflitsen, onaantrekkelijke landingsplaatsen, plastic 

kraaien of mottenballen. 

11. In samenwerking met de (horeca)ondernemers aan het Thorbeckeplein te komen tot een duurzame 

oplossing voor het correct afvoeren van hun afval op een manier dat het geen afbreuk doet aan het 

woon-, winkel- en recreatiegenot. 

 

 

 


