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Vele handen maken een schoon Gooi en Vecht!
20 maart 2010 is het weer zover, de Landelijke Opschoondag vindt plaats! In de gemeenten
Bussum, Huizen, Wijdemeren en Hilversum worden op de Landelijke Opschoondag in ieder
geval gebieden zwerfafvalvrij gemaakt. Een leuke, gezellige actie met een groots resultaat!
Doet u ook mee?
Werk ook mee aan een schone buurt!
Werkt u ook mee om uw buurt, straat of wijk schoner te maken? Wilt u een actie doorgeven? Laat het
dan weten aan het regionale zwerfafval coördinatieteam. Dit team weet waar acties plaatsvinden,
zodat u kunt aanhaken. Ook ondersteunt het team u graag met advies over hoe een actie aangepakt
kan worden binnen uw gemeente. Bovendien stelt het regionale coördinatieteam grijpers en hesjes
beschikbaar (zolang de voorraad strekt), die gebruikt kunnen worden tijdens een opruimactie.
Intensieve samenwerking op verschillende terreinen
In het gezamenlijke zwerfafvaltraject wordt intensief samengewerkt op onder andere het gebied van
voorlichting, toezicht en beleid. De negen regiogemeenten, de GAD, het Goois Natuurreservaat en
Natuurmonumenten maken daarbij gebruik van in het verleden opgedane kennis en ervaringen vanuit
verschillende invalshoeken. Bovendien worden de gezamenlijke activiteiten opgestart gericht op
specifieke doelgroepen en bepaalde plekken, bijvoorbeeld op ‘snoeproutes’.
Week van 8 tot en met 12 maart
Jaap Timmers heeft als journalist van de Gooi en Eemlander lezers opgeroepen mee te doen aan een
schoonmaakactie. Speerpunt van de actie is het zwerfafvalvrij maken van de berm van de
Naarderstraat. De lange weg die loopt van Bussum naar Hilversum. Er zijn al meer dan vijftig reacties
geweest en daarom wordt de actie wellicht uitgebreid naar andere hotspots in de omgeving.
Aanmelden kan via een mail naar: j.timmers@hdcmedia.nl.
Week van 15 tot en met 20 maart
In deze Week van Nederland Schoon wordt in het hele gewest schone graffiti gespoten. Er komt geen
druppel verf aan te pas. Met behulp van een hogedrukspuit en een sjabloon worden stukken straat en
muur schoongespoten waardoor het logo van ‘Schoon Gooi en Vecht!’ verschijnt. De afbeeldingen
verdwijnen vanzelf weer uit het straatbeeld, doordat er overheen gelopen wordt en door de
weersinvloeden.
15 – 17 maart Kinderen in Hilversum
Kinderen van verschillende scholen in Hilversum maken hun buurt schoon. Op het Ooievaarsplein, het
St-Josephplein en in de Adelaarsstraat wordt zwerfafval verzameld. Versa Welzijn heeft het initiatief
genomen voor deze grote actie. Hulp is altijd welkom! Het mobiele Afvalinfopunt van de GAD is bij
deze acties ook aanwezig om ondersteuning te bieden, informatie te geven en hesjes en prikkers
beschikbaar te stellen.
17 maart Scholieren in Bussum en Weesp
In de gemeente Bussum wordt de woensdagmorgen tussen 10 en 12 uur gebruikt om basisscholieren
te informeren over zwerfafval en te vragen om verschillende hotspots rond de school afval vrij te
maken.
Hobbedop en De Terp, twee basisscholen in Weesp hebben een uniek afvalprogramma
samengesteld. Niet alleen wordt er een korte les gegeven waarin alle aspecten van afval aan bod
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------------------------------------komen maar er worden ook heel actieve lessen gegeven. Zo gaan de kinderen in groepen langs het
scheidingsstation en krijgen daar uitleg over afvalverwerking. Onderweg kunnen ze een afvalpuzzel
oplossen. Rondom de school wordt er zwerfafval bij elkaar geraapt en er worden Green Graffity’s op
het schoolplein gespoten. Kortom, een drukke ochtend vol afvalplezier van de basisschool leerlingen
van Hobbedorp en De Terp!
Landelijke Opschoondag 20 maart
In bijna alle gemeenten van het gewest Gooi en Vecht zijn er acties rondom zwerfafval te vinden. Kijk
vanaf 11 maart op www.schoongooienvecht.nl voor een actie bij u in de buurt! Of informeer bij uw
gemeente.
Tijdens de Landelijke Opschoondag is de GAD met het Afvalinfopunt en een aantal medewerkers in
twee gewestgemeenten vertegenwoordigd. ’s Ochtends vanaf omstreeks 10.00 uur tot 12.00 uur staat
het Afvalinfopunt bij het winkelcentrum aan de Koekoeklaan waar de gemeente met inwoners aan de
slag gaat met het zwerfafval.
In de middag staan medewerkers van de GAD met het Afvalinfopunt vanaf ongeveer 14.00 uur tot
15.30 uur bij Winkelcentrum Holleblok in Huizen. Daar vindt een opschoonactie plaats met een aantal
leden van de gemeenteraad en een afvaardiging van het college van burgemeester en wethouders.
U bent van harte uitgenodigd om ook deel te nemen aan de acties!
Meer informatie?
Voor informatie over activiteiten in de regio tijdens de Week van Nederland Schoon en het
zwerfafvaljaar in Gooi en Vechtstreek kunt u contact opnemen met Guus van Lamoen, coördinator
gezamenlijke aanpak zwerfafval, via g.vanlamoen@gad.nl.

