Landelijke Opschoondag 2012

Zaterdag 10 maart jl. was het weer zover: de Landelijke Opschoondag. In vele gemeenten in onze
regio gingen inwoners en bestuurders aan de slag om zwerfafval op te ruimen.
Regionale start op de hei
De regionale aftrap vond plaats op de bussumerheide (kop laarderweg/randweg), waar het GNR, de
GAD, de Bermbende (Gooi en Eemlander) en de gemeente Bussum gezamenlijk hebben opgeruimd!
Het startsignaal van de Week van Nederland Schoon werd gegeven door gewestgedelegeerde Jean
van der Hoeve die het belang van de regionale samenwerking nog eens aan kaartte. Juist de
combinatie van gemeenten, natuurorganisaties en de bermbende is van belang voor een goede
aanpak tegen zwerfafval. Gerard Boekhoff, wethouder Milieu in Bussum en bendelid van het eerste
uur, is complimenteus naar het initiatief van de Bermbende en doet het officiële startschot van de
Bermbende. Ook kwam de paashaas dit jaar op bezoek om de bermbende en de wethouders te
bedanken voor hun inzet . Want ja, als paashaas huppel je graag rond op een schone hei. Naast Van
der Hoeven en Boekhoff deed ook Eric Bodar, directeur van de GAD en Jan de Wit, raadslid
ChristenUnie in Hilversum dit jaar mee aan de opruimactie. Dertig zakken met tweehonderd kilo afval
waren het resultaat. Een filmpje hierover is te zien op:
http://www.vandaag.nl/bussum/nieuws/article14496623.ece/Bermbende-2012-van-start%3B-aanhang-groeit

Overige acties
In het centrum van Bussum was ook een opruimactie. Eén groep ging gewapend met hesjes en
afvalgrijpers aan de slag in het stationsgebied Naarden-Bussum, de tweede groep pakt het zwerfval in
het Bussumse centrum (Nassaulaan, Nassaustraat, Veerplein) aan. Ook de Tomingroep doet mee
aan de Opschoondag in Bussum. Zij komen met een vijftal man, een eigen wagen en materiaal
meehelpen.Bij deze opruimacties waren naast de vele vrijwilligers ook enkele raadsleden,
Burgemeester Schoenmaker en Wethouder Boekhoff
aanwezig. De opruimactie in Bussum werd afgesloten met
een geslaagde flashmob. Een man strikte op het Veerplein
zijn schoenveters. Na gedane arbeid pakte hij zijn krantje
en vervolgde zijn weg, maar hij liet een flesje water achter
op straat. Een voorbijgangster liep erheen, pakte de flacon
en wierp hem in de vuilnisbak. Op dat moment roerden

zich de deelnemers en liepen op de vrouw af en applaudisseerden luid. Wethouder Gerard Boekhoff
beloonde de totaal overvallen dame met een bos bloemen. Winkelend publiek werd verrast door deze
opschudding en kregen mede hierdoor mee dat het de Landelijke Opschoondag 2012 was. Dit filmpje
is ook te zien op: http://www.vandaag.nl/bussum/nieuws/article14500973.ece/Vrouw-verrast-bij-flashmob-inBussum

Verder waren er op deze zaterdag nog opruimacties in Kortenhoef bij de Zuwe (op
de ventweg bij Ottenhome en omgeving) en Nederhorst den Berg bij Chalet de
Hoeve op de Eilandseweg en omgeving. Ook deze acties zijn zeer goed en
enthousiast verlopen, aldus Bob van der Flier, wijkbeheer gemeente Wijdemeren.
“We hebben 46 zakken met vuil opgehaald,en ook veel los spul”.

Week van Nederland Schoon (WNS)
De komende week 10-16 maart is de Week van Nederland Schoon. En ook de
regio Gooi en Vecht komt dan in actie. Heel actief in deze week is de bermbende in
samenwerking met Goois Natuur Reservaat en Natuurmonumenten. Elke dag
zullen ze een gemeente aandoen en daar een hotspot opruimen. In WVN zijn zij
actief in: Bussum, Hilversum, Loosdrecht, Huizen, Naarden en Blaricum. Ook de
gemeenten zijn actief middels scholenacties en wijkinitiatieven. De Regionale samenwerking
Zwerfafval “Schoongooienvecht” ondersteunt de acties middels faciliteren van grijpers, hesjes en
promotiemateriaal.
Foto’s en anekdotes van WNS zijn terug te vinden op www.schoongooienvecht.nl

