Checklist schone evenementen voor gemeenten
Deze checklist is bedoeld voor gemeenten als inspiratie- en afvinklijst om samen met organisatoren tot
schone evenementen te komen. Een uitgebreider overzicht en toelichting kunt u vinden op
http://www.kenniswijzerzwerfafval.nl/document/handreiking-schone-evenementen.

□

Gemeente en organisator hebben ieder een aanspreekpunt voor (zwerf)afval

□

Met de organisator is vooraf overleg geweest over reinigingsinspanningen, communicatieactiviteiten
en schoondoelstellingen.

□

De daaruit voortgekomen afspraken zijn vastgelegd in een schoon-plan.

□

Er is afgesproken wat er gebeurt als de afspraken niet worden nagekomen.

□

Tussen gemeente en organisatie is een afspraak gepland om het evenement te evalueren

In het overleg en het schoon-plan zijn ten minste de volgende zaken overwogen/meegenomen:

□

De schoon-boodschap is onderdeel van de evenementmarketing (logo, site, krant, posters,
persbericht etc.)

□

De organisator betrekt zijn sponsors en leveranciers bij de schoon ambitie.

□

Er zijn voldoende, duidelijk zichtbare en aantrekkelijke afvalvoorzieningen op logische plaatsen die
actief beheerd worden

□

Afvalvoorzieningen worden gebruikt als communicatiekanaal tbv schoon-gedrag

□

Looproutes naar en op het terrein zijn open en overzichtelijk, er zijn weinig plekken waar gasten
gelegenheid hebben om heimelijk afval weg te gooien of achter te laten

□

De bezoekers komen op weg naar en op het terrein schoonboodschappen tegen

□

Bezoekers kunnen vieze en/of volle bakken en andere misstanden melden

□

Bezoekers worden verleid zich minimaal een keer expliciet en liefst publiekelijk aan schoon gedrag
te committeren

□

Er wordt ingezet op afvalscheiding (bronscheiding, met bijvoorbeeld PMD, papier en etensresten
apart, of nascheiding) t.b.v. recycling van de afvalstoffen tijdens het evenement.

□

Standhouders/horeca beheren een afvalbak, houden hun stand en omgeving schoon en promoten
schoon gedrag naar hun klanten

□

Er wordt een clean-/green-/waste-team ingezet

□

Organisatoren en standhouders gebruiken geen foldermateriaal om informatie over programma’s
en of reclame te verspreiden. (wel digitaal en via centrale borden)

□

Een flyer- en sampleverbod op het terrein is van toepassing

□

De evenementenorganisator gebruikt prikkels om drinkbekers en trays retour te krijgen.

□

Drinkbekers en trays zijn voorzien van een schoon boodschap

□

Voor bezoekers zijn hulpmiddelen beschikbaar om klein afval in mee te nemen (barkadera, Gum ‘n
Ashbag, papieren tasje oid)

□

Bezoekers krijgen bij vertrek een compliment voor hun schoon gedrag.
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