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Gerard van der Bij - coördinator reiniging
Gemeente Barneveld

‘Het mooiste resultaat
is de saamhorigheid
die ontstaat’
Zaterdag 12 maart faciliteerde Gerard van der Bij de
opschoondag van de gemeente Barneveld.

Gerard van der Bij
van gemeente
Barneveld

Bewoners die hun omgeving
willen schoonmaken, kunnen
de ‘scharrelbak’ het hele jaar
door lenen van de gemeente.

Tips van Gerard voor andere
gemeenten:
1. Besteed veel aandacht aan pr en
communicatie om mensen te
verzamelen
2. Faciliteer het goed: voldoende goede
spullen, optimale veiligheid
3. Trakteer de mensen, bijvoorbeeld op
een drankje en een gebakje
4. Laat het commitment vanuit de
gemeente duidelijk zien, bijvoorbeeld
door een wethouder te laten
meehelpen of langskomen
5. Last but not least: vergeet de
vrijwilligers nooit te bedanken!

De dag in cijfers
Input:
• 300 vrijwilligers
• 300 gebakjes
• 300 pakjes drinken voor de kinderen
• Knijperstokken, handschoenen,
veiligheidsvestjes, vuilniszakken
• 1 afzetcontainer en vele afvalzakken
Output:
• 650 kg zwerfvuil
• 1600 kg bouwafval + uitgesorteerd
afval als hout, puin en plastic.

De nieuwste generatie vrijwilligers;
opvallend veel kinderen dragen
hun steentje bij.

In nieuwbouwwijk Veller
werd 1600 kg bouwafval
uit het water gevist.

… en ruim 650 kg zwerfvuil.

Saamhorigheid en bewustzijn
Als tussen 9:00 en 10:00 uur de
De gemeente zocht actief contact met
opschoonvrijwilligers in de gemeente
de wijkplatforms en scholen om vrijwil
Barneveld aan hun klus beginnen, is
ligers voor de dag te verzamelen. Het
Gerard al even bezig. Containers,
werden er ruim 300, onder wie vooral
knijperstokken, handschoenen, veilig
ook veel kinderen. Plantsoenen, groen
heidsvestjes, vuilniszakken: alles is al
stroken en straten in Barneveld, Voort
naar de plaats van bestemming
huizen, De Glind en Kootwijk worden
gebracht. Als de zon begint te schijnen,
vol overgave onder handen genomen.
weet Gerard: dit wordt een mooie dag!
In nieuwbouwwijk Veller
Gerard: ‘Mooi weer
ging een groep bewoners
werkt altijd in je
Zorg goed voor je
op eigen initiatief aan de
voordeel, mensen
vrijwilligers, dan
slag met het opruimen van
willen best helpen,
zorgen ze ook goed
het vele bouwafval in de
maar het moet wel
voor hun gemeente
omringende waterpartijen.
leuk blijven. Daar
Het vuil was een grote
moet je overigens
ergernis, terwijl het opruimen ervan
sowieso voor zorgen: dat het goed
voor de gemeente voorlopig niet op het
geregeld is en dat er waardering is voor
programma stond. Toen Gerard van de
de mensen.’
plannen hoorde, zorgde hij direct voor
een extra grote afzetcontainer.
Waardering toont Barneveld onder
meer door alle vrijwilligers op gebak te
Gerard: ‘Het mooiste resultaat van zo’n
trakteren. Maar ook bijvoorbeeld door
dag is eigenlijk de saamhorigheid die
de aanwezigheid van wethouder Hans
ontstaat. En het bewustzijn dat je er als
van Daalen, verantwoordelijk voor de
gemeente mee creëert: ik stel me zo
openbare ruimte. Hij steekt alle vrijwil
voor dat deze mensen zelf niet meer zo
ligers persoonlijk een hart onder de
snel van alles op straat zullen gooien.’
riem, bedankt ze na afloop en sluit de
dag officieel af. Gerard: ‘Onze gemeen
te moet bezuinigen en kan hierdoor
Om 14:00 uur heeft Gerard met zijn team
minder aan reiniging uitgeven. We
alle spullen weer opgehaald en het vuil
hebben de bewoners er meer dan ooit
verzameld. Barneveld is opgeschoond,
bij nodig.’
Gerard is meer dan tevreden.
Gemeente Schoon | 11

