Regionaal Zwerfafvalproject (ZAP)
------------------------------------Persbericht
Bussum, 8 maart 2011
Regio actief in Week van Nederland Schoon!
Vanaf 12 maart aanstaande is het weer zover: de Landelijke Opschoondag. In vele
gemeenten in onze regio gaan inwoners en bestuurders aan de slag om zwerfafval op
te ruimen. De regionale aftrap vindt plaats op het parkeerterrein bij restaurant de
Goede Gooier in de gemeente Huizen, waar het GNR, de GAD, de Bermbende (Gooi en
Eemlander) en de gemeente Huizen gezamenlijk gaan opruimen!
Week van Nederland Schoon
Op 12 maart start ook de Week van Nederland Schoon. De Landelijke Opschoondag en de
Week van Nederland Schoon, een initiatief van de Stichting Nederland Schoon, staan in het
teken van zwerfafval en zetten al jaren gemeenten, verenigingen, buurtplatforms en andere
enthousiastelingen aan tot zwerfafvalopruimacties. Ook in Gooi en Vechtstreek staat van 12
tot 18 maart weer tal van zwerfafvalacties op de agenda.
Campagne
Om de aandacht te trekken van de inwoners van onze regio voor deze actieweek, en om hen
op te roepen ook aan de slag te gaan, zijn er overal in de regio via posters langs de weg, in
gemeentehuizen en bibliotheken en advertenties in regionale bladen met de campagne terug
te vinden.
Regionale samenwerking
De afgelopen twee jaar zetten de gemeenten, het GAD, het Goois Natuurreservaat en
Natuurmonumenten zich gezamenlijk in tegen zwerfafval. Er wordt samengewerkt op de
gebieden communicatie, scholenaanpak, handhaving en, heel belangrijk: burgerparticipatie!
Gemeenten proberen inwoners te stimuleren zelf de handen uit de mouwen te steken. Als er
steeds meer mensen het goede voorbeeld geven, zullen er hopelijk ook steeds meer volgen.
Programma Week van Nederland Schoon
Meer informatie over de acties en aanmeldmogelijkheden
www.schoongooienvecht.nl
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Datum

Tijd

Locatie

12 maart

09.45 – 12.00 uur

Huizen: Regionale aftrap WVNS
Bermbende, GNR, Gemeente Huizen, GAD:
opruimactie omgeving Goede Gooier

10.00 – 13.00 uur

Bussum: Opruimactie gemeente met bestuur en
inwoners.

vinden

op
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------------------------------------10.30 – 12.30 uur

10.00 – 12.00 uur

14 maart

Naarden: opruimactie buurtplatform Keverdijk,
Thijssepark, Vierhoven.
Hilversum: Versa Welzijn.
• Locatie: Riebeeck, Willem Bontekoesttraat:
hondenpoepdrollen rood spuiten en
zwerfvuil rapen.

10.00 – 12.00 uur

Hilversum: Bermbende: Locatie: Houtwal
Erfgooierstraat

15.30 – 17.00 uur

Hilversum: Versa Welzijn: De Bus, opruimactie
samen met kinderen.

Ochtend

Hilversum: Versa Welzijn: Wijkcentrum St Joseph
schoonmaken/vegen

10.00 – 12.00 uur

Hilversum/ Laren: Bermbende: Omgeving
Westerheide

Ochtend

Huizen: opruimactie gemeente met leerlingen van
groep 5 en 6 van de Flevoschool.

16.00 uur

Huizen: winkelcentrum Oostermeent: Aftrap
regionale peukencampagne door Wethouder van
Hartskamp (plaatsing 1e buitenasbak)

16 maart

10.00 – 12.00 uur

Bussum: Bermbende: Fransche Kamp

17 maart

10.00 – 12.00 uur

Hilversum: Bermbende: Kolhornseweg, en
Jaagerspaadje Loosdrecht.

15 maart

Huizen: opruimactie gemeente met leerlingen van
van groep 6 van de Eben Haezerschool.
18 maart

19 maart

09.00 – 12.00 uur

Wijdemeren: Opruimactie met basisscholen De
Regenboog en Jozef Lokinschool i.s.m. wijkbeheer
Gemeente Wijdemeren.

14.30 – 16.00 uur

Blaricum: Bembende: Bijvanck

10.00 – 13.00 uur

Laren en Blaricum: : Bermbende: De Biezem

10.00 – 11.30 uur

Hilversum: Versa Welzijn
• Locatie: Anna’s Hoeve (vereniging tot
behoud van Anna’s Hoeve
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------------------------------------10.00 – 11.30 uur
14.00 – 15.30 uur

•
•

Locatie: Anth Fokkerweg/fietspad richting
uitspanning A-Hoeve
Locatie: Geuzenbuurt: opschonen en
opfleuren met bloemen.

