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Jan Heybroek lanceert website schoongooienvecht.nl!
De website van het regionale zwerfafvalproject Schoongooienvecht,
www.schoongooienvecht.nl, is 26 april officieel gelanceerd voor de burgers in de regio. De
website is een regionaal platform, waar men kan zien wat voor acties en burgerinitiatieven er in
de regio georganiseerd worden. En natuurlijk is er van alles over zwerfafval te lezen. Mensen
die ideeën voor acties hebben en daarbij hulp nodig hebben kunnen terecht op de website en
ondersteuning van het regionale zwerfafvalteam krijgen.
De gewestgedelegeerde Milieu Jan Heybroek opende de website in het GAD kantoor aan de
Hooftlaan in Bussum. Jan Heybroek lanceerde de website op groot scherm en hielp met het opruimen
van wat zwerfafval door het afval op de website in een afvalbak te slepen. Naarmate de website
schoner werd, werd hij groener. Een goed voorbeeld dus!
Greengraffiti
Na de lancering van de website werd er buiten, op een stoep voor het GAD hoofdkantoor aan de
Hooftlaan, de eerste Greengraffiti van de lanceringcampagne die deze week plaats vindt, gespoten.
In de aankomende week wordt er op verschillende plaatsen in de regio Greengraffiti gespoten, onder
andere bij winkelcentrum Hogewey in Weesp, gemeentehuis Bussum en bij de vier scheidingsstations
in de regio.
Het plaatsen van het projectlogo met deze Greengraffiti op verscheidene locaties in de regio moet de
inwoners attenderen op de website en op een schoner milieu. De Greengraffiti wordt geplaatst door
middel van een sjabloon en een hogedrukspuit die het vuil van de straat spuit. Een leuke extra is dat
tijdens deze actie ook nog eens appels aan voorbijgangers worden uitgedeeld. Opletten dus de
aankomende dagen in uw gemeente, wie weet ziet u ze ook!
Bij deze lancering werd de gewestgedelegeerde, vertegenwoordiger van alle projectdeelnemers,
ondersteund door wethouder Milieu van de gemeente Bussum Gerard Boekhof, Renee Uijtjens,
projectcoördinator, Nanda Vermeulen van de Gemeente Bussum en Barbara van Gelder van de GAD,
die deelnemers van het kernteam Communicatie zijn. Het kernteam Communicatie is een projectgroep
met afgevaardigden vanuit de deelnemende gemeenten en organisaties die zich het afgelopen jaar
heeft bezig gehouden met het uitdenken en ontwerpen van de website. Naast het kernteam
Communicatie zijn er ook andere kernteams in het regionale zwerfafvalproject actief, zoals
Handhaving en Scholen.
Bekijk de website op www.schoongooienvecht.nl !

