De Ronde Venen Schoon,

					dat doen we samen!

In gemeente De Ronde Venen hebben zo’n 100 mensen een grijper
om zwerfafval op te ruimen. Zij houden zo een stukje van hun
straat schoon, nemen de grijper mee op een wandeling, tijdens het
hardlopen of als ze de hond uit laten. Wilt u ook een grijper? Dat kan!
Meld dit bij NME-Centrum De Woudreus nmederondevenen@odru.nl
De gemeente doet ook mee
Natuurlijk zijn niet alleen inwoners actief om zwerfafval op te
ruimen. De gemeente doet dit ook. Bijvoorbeeld met de wekelijkse
inzet van PAUW Bedrijven op diverse plekken waar veel overlast
is. Wekelijks veegt de gemeente ook de dorpscentra en rond de
winkelcentra. De prullenbakken in het winkelgebied in Mijdrecht
worden op zaterdag geleegd om zwerfvuil te voorkomen. In het
voorjaar loopt PAUW Bedrijven 4 weken lang diverse routes in het
buitengebied van de gemeente om deze schoon te maken. Tijdens
de schoffelrondes in het openbaar groen ruimen de medewerkers
zwerfvuil op uit de beplanting in de plantsoenen. Ook zorgt de
gemeente ervoor dat grote stukken zwerfafval, die gemeld worden
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via een melding openbare ruimte, opgeruimd worden. Zo zorgen we
met elkaar voor een schone gemeente.

Afval, het begin van iets nieuws
De Vlinderbosschool in Wilnis en De Fontein
in Mijdrecht doen vanaf dit schooljaar mee
aan de pilot ‘Afval, het begin van iets nieuw
- op school’. In alle groepen sorteren de
scholen dan het PMD (Plastic, Metaal (blik)
en Drankenkartons), papier en knutselafval,
zodat er nog maar weinig restafval overblijft.
Op deze manier leren de kinderen dat het
meeste afval eigenlijk een waardevolle
grondstof is.
De scholen willen graag een school met

Zaterdag 23 september:

30 oktober t/m 3 november
Zorg voor je wijk-week in Abcoude

Wist u dat:

zo min mogelijk afval zijn en doen daarom
graag mee aan dit project, waarbij samen
met de kinderen en de ouders bijgedragen
wordt aan een duurzame leefomgeving.
Door afval te scheiden en door afval te
verminderen.
De deelnemende scholen krijgen speciale
bakken om het afval in te kunnen scheiden.
Ook vragen ze de kinderen zoveel mogelijk
een broodtrommel en drinkbeker mee te
nemen voor hun lunch.

Zaterdag 23 september 10.00 -12.30 uur
Keep-it-Cleanday De Ronde Venen.
Startpunten: De Huifkar – Mijdrecht,
Dorpshuis De Sprinboek – De Hoef,
Fa Ruizendaal – Waverveen

• U een grijper en handschoenen

Meer informatie over afval scheiden?
Kijk op www.derondevenen.nl of
www.mijnafvalwijzer.nl

Keep-it-Cleanday De Ronde Venen
Op zaterdag 23 september vindt de
Keep-it-clean-Day plaats in De Ronde Venen.
Op deze dag organiseren inwoners leuke
evenementen om gezamenlijk hun buurt
schoon te maken. Want een schone
omgeving is beter voor het milieu en
prettiger wonen. Dat vindt u toch ook?
Dus help mee de buitengebieden van
De Ronde Venen vrij te maken van zwerfvuil!
Het Platform De Ronde Venen Samen Schoon
wil samen met buurtbewoners, scholen en
andere vrijwilligers een bijdrage leveren aan
een schone, zwerfafvalvrije leefomgeving.
Op zaterdag 23 september verzamelen we
op ondergenoemde startplaatsen, waarna u
per fiets, auto of wandelend naar de locatie
gaat die schoon gemaakt moet worden. Wij
zorgen voor materialen als handschoenen,
prikkers en maken het gezellig met koffie/
thee en versnaperingen. Dus ook als u niet
zwerfvuil kunt rapen, kom gerust langs voor
een bakkie!

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 op kunt ruimen, kunt
melden via een melding openbare
ruimte van de gemeente?
Dit kunt u gemakkelijk doen via
www.derondevenen.nl/melden.
De gemeente zorgt dan dat dit
opgeruimd wordt.

Colofon
Deze themapagina is gemaakt door
NME-centrum De Woudreus in
samenwerking met Platform De Ronde
Venen Samen Schoon. Hebt u vragen?
Of wilt u zelf aan de slag met het
opruimen van zwerfafval? Laat het ons
weten via nmederondevenen@odru.nl

U bent van harte welkom op de Keep it Clean
Day op zaterdag 23 september 2017 van
10.00 - 12.30 uur
Startplaatsen:
De Huifkar, Oosterlandweg 32, Mijdrecht
Dorpshuis De Springbok, De Hoef
Fa Ruizendaal, Poeldijk 2a, Waverveen
Voor vragen: nmederondevenen@odru.nl

d
Afva l a f b ra a kt ij

en

