De Ronde Venen Schoon,
dat doen we samen!
Landelijke Opschoondag
op zaterdag 19 maart!
Doet u mee?

Doe ook mee!

Zaterdag 19 maart is het Landelijke Opschoondag. Overal in het land organiseren mensen
leuke evenementen om samen hun straat of buurt schoon te houden. Want, in een schone
omgeving, is het prettiger wonen. Dat vindt u toch ook? In de gemeente De Ronde Venen gaan
op verschillende plekken inwoners ook aan de slag.
Hoe meer schoonmaakacties er worden gehouden, hoe beter het resultaat. Niet alleen helpt
het initiatief mee aan een schone leefomgeving, het is ook een mooie en gezellige gelegenheid
om buurtbewoners of leden van de vereniging beter te leren kennen.
Wilt u in uw buurt ook aan de slag? U kunt uw actie dan aanmelden via de website
www.supportervanschoon.nl. Heeft u grijpers, hesjes en dergelijke nodig of wilt u liever een
grijper lenen om zelf aan de slag te gaan? Neem dan vóór 14 maart contact op met NMEcentrum De Woudreus door te mailen naar E. nmederondevenen@odru.nl.

Er gebeurt al heel veel in De
Ronde Venen. Bij deze acties
kunt u zich aansluiten:

14 t/m 18 maart

‘Zorg voor je wijk week’ op
de scholen in Abcoude. In
Baambrugge gaat de school
ook aan de slag met het
opruimen van zwerfafval.

De Ronde Venen Samen
Schoon in kaart gebracht

16 maart
Het Platform “De Ronde
Venen Samen Schoon” heeft
de afgelopen maanden in
kaart gebracht waar mensen
de gemeente helpen om
zwerfafval op te ruimen. Deze
kaart is online te vinden via
www.dewoudreus.nl onder de
knop Zwerfafval. De kaart geeft
een mooi overzicht van de
stukken die al geadopteerd zijn.
Er zijn meer dan 50 mensen
in De Ronde Venen actief om
een stukje schoon te houden.
Houdt u ook een stukje schoon,
maar staat dat nog niet op
de kaart? Of wilt u een stukje
schoon houden? U kunt dit
melden bij NME-centrum De
Woudreus door te mailen naar
E. nmederondevenen@odru.nl.

Maak ook een
#Zwerfie!
Helpt u 19 maart mee De Ronde Venen
schoon te maken? Als iedereen in De
Ronde Venen op deze datum één stukje
zwerfafval opraapt en weggooit, dan is
de gemeente in één klap ruim 42.000
stukken zwerfafval schoner. Maak een
ludieke, originele of grappige foto van
uzelf en (het weggooien van) het zwerfafval. Kortom, een zwerfie. Deel die met
#zwerfiedrv op Twitter onder vermelding
van @nmedewoudreus, op de Facebookpagina van NME-centrum De Woudreus
of via de mail E. nmederondevenen@
odru.nl. En wie weet wint u de speciale
#zwerfie-oorkonde.

Basisscholen houden schoolomgeving schoon!
Vijf basisscholen hebben van 25 september
tot en met de kerstvakantie hun
schoolomgeving schoon gehouden. Drie
basisscholen gaan hier gewoon mee door.
En vanaf vrijdag 18 maart gaan weer twee
nieuwe basisscholen (De Eendracht en
De Trekvogel in Mijdrecht) aan de slag. Zij
houden in ieder geval tot de zomervakantie
hun schoolomgeving schoon. Wethouder
Anco Goldhoorn sluit met elke deelnemende
school hiervoor een convenant af. De winst:
een schone omgeving en een cheque van
€100 voor de nieuwe scholen. De scholen
die doorgegaan zijn, krijgen een andere,
passende beloning. De groepen 7 van de
scholen in Abcoude gaan elk voorjaar en
najaar zwerfafval opruimen in hun wijk.
Dat opruimen loont, blijkt wel uit de
opmerkingen van leerlingen na het eerste
adoptieproject:

“De buurvrouw pakte
ook snel de bezem als
ze ons bezig zag.”

Leerlingen die naar
Boomfeestdag komen, rapen
onderweg zwerfafval op.

18 maart

Start adoptieproject met
basisschool De Eendracht en
basisschool De Trekvogel in
Mijdrecht.

19 maart

Hele dag: ruim ook een stuk
zwerfafval op, maak een
#zwerfiedrv en deel via social
media
• 10-13 uur: opschoonactie
Twistvlied-Wickelhof,
Mijdrecht. OBS De Trekvogel.
• 10-14 uur: opschoonactie
Stadhouderlaan/
Alexanderflat Mijdrecht.

Wist u dat:
•		U een grijper en handschoenen kunt
krijgen om zelf aan de slag te gaan?

•		 U ook een hesje kunt krijgen, zodat

u goed zichtbaar bent voor het
verkeer?
•		 U grote stukken zwerfafval die u niet
zelf kunt opruimen, kunt melden bij
het Meldpunt Openbare Ruimte van
de gemeente? De gemeente zorgt
dan dat dit opgeruimd wordt.

Colofon

Wethouder Goldhoorn overhandigt de cheque aan de Antoniusschool.

“In het begin was het
project leuker, want toen
lag er meer rommel.”

“Ik ging ook buiten
schooltijd zwerfafval
opruimen, want opeens zie
je overal zwerfafval!”

Deze themapagina is gemaakt door NMEcentrum De Woudreus in opdracht van de
gemeente De Ronde Venen. Hebt u vragen?
Of wilt u zelf aan de slag met het opruimen
van zwerfafval? Laat het ons dan weten
door te mailen naar
E. nmederondevenen@odru.nl.

