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Regio actief in de Week van Nederland Schoon
Tijdens de week van Nederland Schoon van 15 tot en met 20 maart a.s. start in de regio een
jaar vol aandacht voor zwerfafval in de regio. De regiogemeenten, Gewestelijke Afvalstoffen
Dienst en natuurbeheerorganisaties werken hierbij samen. Gedurende de hele week vinden tal
van activiteiten georganiseerd door inwoners, verenigingen en scholieren plaats om de regio
schoon te houden!
Week van Nederland Schoon
Deze week is van 15 tot en met 20 maart, met als knaller de Landelijke Opschoondag op zaterdag 20
maart. Er worden diverse acties voorbereid in alle gemeenten door verenigingen, inwoners en
scholen, zoals het opruimen van de hei, het opruimen van zogenaamde ‘hotspots’, diverse afvallessen
op basisscholen en meer. Het belooft een schone week te worden in onze regio! De week van
Nederland Schoon is de opmaat voor allerlei activiteiten in de regio tot en met maart 2011.
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 ondersteunt 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 de in het verleden opgedane kennis en ervaringen
vanuit de verschillende invalshoeken. Bovendien worden gezamenlijk tal van activiteiten opgestart
gericht op specifieke doelgroepen en bepaalde plekken, bijvoorbeeld de zogenaamde ‘hotspots' en
‘snoeproutes’.
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 . Voor meer informatie over de landelijke
aanpak kijk op www.nederlandschoon.nl,.
Binnenkort wordt er een regionale website gelanceerd waar alle acties te vinden zijn waar u aan kunt
deelnemen!

