Langdurige betrokkenheid zorgt voor succes bij opschoonacties

‘Je moet het enthousiasme
dat er in zit
naar boven halen’
Klarendal in Arnhem en heel Bergen op Zoom wisten tijdens de
Landelijke Opschoondag honderden stadsbewoners te binden
aan de strijd tegen het zwerfafval in hun stad. Het geheim van
hun succes zit volgens coördinatoren Mike Hoose en Claire
Dekkers in het stimuleren van gezamenlijke betrokkenheid op
de lange termijn.

Vrijwilligers aan het werk in Klarendal

‘Klarendal in Arnhem is altijd een buurt
geweest met de voorbereidingen voor de
met veel sociale problemen geweest,
schoonmaakactie’, vertelt Mike Hoose,
dus lijkt het niet
Projectmedewerker
eenvoudig om wijk
Activiteiten Klarendal.
Vaste contactpersonen
bewoners enthousiast
‘We zijn nu een aantal
in de buurt mobiliseren jaar bezig. In eerste
te maken voor het
steeds meer mensen
opruimen van zwerf
instantie vanuit een
afval. Maar de wijk
project van opbouw
maakt de afgelopen jaren een transfor
werkers. Na een oproep hebben steeds
matie door en is dit jaar druk bezig
meer mensen zich aangesloten in de
loop der jaren. We hebben nu vaste
contactpersonen in de deelnemende
straten die steeds meer buurtgenoten
mobiliseren. Het enthousiasme zit vaak al
in de buurt, je moet het alleen wel naar
boven zien te halen.’
Buurtbarbecue en plantjes
Deze contactpersonen zijn een belang
rijke schakel voor een succesvolle deel
name van buurtbewoners. ‘Zij flyeren,
stoppen brieven voor deelname bij
buren in de bus en hangen posters met
aankondigingen op. Wij proberen te
stimuleren dat buurtbewoners mee
helpen om hun eigen wijk schoon te
maken. We bedanken ze bijvoorbeeld
met een buurtbarbecue na afloop en
geven plantjes voor in de eigen tuin. Dit
jaar hebben we met het kinderwijkteam
samengewerkt om ook de jongsten mee
te laten doen. Na afloop mochten ze
naar de film of het openluchtmuseum.’
De schoonmaakactie werkt op verschil
lende manieren aan het verbeteren van
de leefbaarheid in Klarendal. Hoose:
‘Buurtbewoners voelen meer verant
woordelijkheid voor het aanzicht van
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Succesfactoren bij een structurele
aanpak

hun wijk, omdat ze zelf hebben mee
helpen schoonmaken. Daarnaast leren
ze op deze manier hun buren kennen
en zorgen ze met de plantjes in de tuin
voor een vrolijker aanblik in de straat.
Inmiddels doen we met tien straten in
Klarendal mee.’

Ook zijn we vorig jaar begonnen met
een pilot van afvalscheiding op een
basisschool. Daar komt al 25% minder
restafval vandaan. Heel belangrijk is dat
kinderen hierdoor leren hoe belangrijk
dit soort zaken is voor een beter milieu.
Dat werkt door in de opkomst voor de
Opschoondag!’
De actie krijgt een vervolg op alle scho
Geoliede samenwerking
len. ‘Dit jaar start 70% van alle basis
In Bergen op Zoom, of ‘Bergen op
scholen met het scheiden van afval.
Schoon’ zoals de stad tijdens de
Ook wordt voor de groepen 6,7 en 8
schoonmaakactie heet, hebben zich dit
een film gemaakt waarin SABIC, Saver
jaar ruim 1800 vrijwilligers ingeschreven
en de gemeente iets vertellen over hoe
voor de opschoondag. Claire Dekkers
zij omgaan met afval.
van de coördinerende
Er ontstaat een geoliede
Aan de film is een
Regionale Milieu
samenwerking tussen
prijsvraag gekoppeld
dienst West Brabant:
waarbij de leerlingen
‘Het was de zes
burgers, bedrijven,
Ipads en Iphones kun
tiende keer. Inmiddels
scholen en gemeenten
nen winnen. De input
is de campagne een
van deze prijsvraag willen we gebruiken
goed geoliede samenwerking tussen
voor een educatief onderdeel van de les
buurtbewoners, scholieren en bedrij
waar we volgend jaar mee willen star
ven geworden’, verklaart Dekkers het
ten. Zo maken we onze aanpak iedere
succes.
keer scherper en gaat hij steeds beter
werken.’
‘Omdat we hier al zo lang in investeren
is een systeem ontstaan waarin ieder
een zijn eigen rol heeft. Vrijwilligers
van bedrijven, scholen, bewoners- en
Enthousiasme volop in Bergen op Zoom
wijkcommissies, scouting en gemeente
zorgen voor het opruimen van het
zwerfafval. Sponsoren als plasticbedrijf
SABIC stellen middelen beschikbaar:
handschoenen, vuilniszakken en hesjes.
Afvalbedrijf Saver regelt de afvoer van
het ingezamelde zwerfvuil. Supermark
ten en bakkers in de stad zorgen voor
lunch, koffie en thee tijdens de actie. Zo
draagt iedereen zijn steentje bij.’

Een langdurige betrokkenheid bij buurten
en bedrijven levert gemeenten veel op:
• Contactpersonen in de buurt
De langdurige betrokkenheid maakt
het mogelijk vaste contactpersonen
in de buurt te krijgen, die de ogen en
oren worden van de gemeente.
• Beloning voor inspanningen
De terugkerende acties en belonin
gen als de buurtbarbecue zorgen er
voor dat er meer samenhang in de
buurt komt en bewoners elkaar beter
leren kennen.
• Sponsoring bedrijven
Een langdurige aanpak maakt
sponsoring van acties door bedrijven
interessant omdat het een perfecte
invulling is van corporate responsibi
lity: het bijdragen aan een duurzame
samenleving in samenwerking met
buurtbewoners.

Ook aan de slag?
Om de aanpak van zwerfafval op de
korte én lange termijn te promoten,
kunt u als gemeente bij Gemeente
Schoon campagnemateriaal aanschaf
fen. Via de webshop zijn gratis posters
en flyers te downloaden of te bestellen.
Verder kunnen gemeenten een actie
team (als het S.Z.A. onderzoeksteam)
inhuren om burgers direct met zwerf
afval te confronteren.
Draaiboek
Op www.gemeenteschoon.nl/
campagnemateriaal/webwinkel is een
draaiboek te vinden dat gebruikt kan
worden tijdens een opschoonactie.
Meer informatie?
Kijk op www.gemeenteschoon.nl of
mail naar ageeth.boos@agentschapnl.nl

Leren van elke actie
Met het creëren van betrokkenheid kun
je niet vroeg genoeg beginnen. Daarom
is de gemeente ook op scholen actief.
‘We hebben een informatieplatform
met de naam Educatiepluspunt inge
voerd voor scholen. Kinderen leren hoe
belangrijk een schone leefomgeving is.
Gemeente Schoon | 13

