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Regio pakt zwerfafval op!
Het regionale zwerfafvalproject ‘Schoon Gooi en Vecht’ is een project waarin verschillende
partijen samenwerken in de aanpak tegen zwerfafval: de 9 regiogemeenten, de Gewestelijke
Afvalstoffen Dienst, het Goois Natuurreservaat en Natuurmonumenten. De speerpunten in dit
project zijn informatie en gedragsbeïnvloeding, handhaving en scholenacties.
In maart 2010 is het zogehete ‘zwerfafvaljaar Schoon Gooi en Vecht’ van start gegaan, waarin de
zwerfafvalaanpak vooral voor de inwoners van de regio zichtbaar moet worden. De deelnemers
organiseren allerlei activiteiten en acties om dit te bewerkstelligen. Zo is de website van het project
online gegaan (www.schoongooienvecht), worden er opruimacties georganiseerd, zijn de basis - en
middelbare scholen uitgenodigd om mee te doen aan de lesprogramma’s volgend jaar, er wordt
informatie gegeven op verschillende markten en festivals. Als afsluiter wordt er in de week van
Nederland Schoon 2011 in de hele regio volop opgeruimd!
Krachten bundelen
Burgerparticipatie is een erg belangrijk onderdeel van het project. De samenwerking wordt daarom
ook met andere partijen en initiatieven uit de regio gezocht. Schoon Gooi en Vecht is al bezig met het
opstarten van samenwerking met Bermbende, een actie van de Gooi en Eemlander en met het
initiatief www.ikprikmee.nl. Op deze site vermelden vrijwillige zwerfafvalopruimers waar zij schoon
maken. Door hierop aan te haken hoopt Schoon Gooi en Vecht inwoners aan te sporen om ook een
stukje omgeving schoon te houden. De inwoners krijgen daarvoor gratis opruimmaterialen
aangeboden (zolang de voorraad strekt).
Faciliteiten in de regio
Ten slotte worden ook de faciliteiten in de regio in het project onder de loep genomen. Zo zijn er een
afvalbakkenplan en een plan van aanpak voor peukenoverlast omschreven en worden er in het najaar
2010 in verschillende gemeenten afvalbakken en asbakken bijgeplaatst.
Ook aan de slag met zwerfafval?
Inwoners met nieuwe ideeën of mensen die willen aanhaken met bestaande initiatieven kunnen
contact opnemen via de website www.schoongooienvecht.nl.

