VELDINSTRUCTIES VOOR HET OPRUIMEN VAN ZWERFAFVAL IN BUREN
Bedankt!
Allereerst hartelijk dank dat u zich inzet voor het opruimen van de kernen van de gemeente Buren.
U gaat vier keer per jaar (vlak na nieuwjaar-, in het vroege voorjaar, voor de zomervakantie- en in de
herfst) aan de slag met het opruimen van een deelgebied in de gemeente Buren.
Hier kunt u de data invullen waarop u met uw vereniging gaat opruimen:

Actie Vuurwerk weg:
…………. / …………… / …………… (valt in de weken )
Actie Voorjaarsschoonmaak: …………. / …………… / …………… (vermelden in welke weken dit moet
vallen)
Actie Schoon op vakantie:
4 juli 2015. / t/m / 11 juli 2015 (vermelden in welke weken dit moet
vallen)
Actie Schoon voor de winter: 10 oktober 2015 / t/m / 17 oktober (vermelden in welke weken dit
moet vallen)
Ophaaldag vuilniszakken door AVRI op 13 juli 2015 en 19 oktober 2015
Tel na het opruimen eens het aantal zakken met zwerfafval dat u verzameld heeft en stelt u zich dan
eens voor dat dit afval nog gewoon in de natuur rondslingerde. De gevolgen van zwerfafval voor
planten en dieren zijn enorm. Dankzij u kunnen omwonenden en recreanten nu genieten van een
schone omgeving en de planten en dieren kunnen zonder onnatuurlijke drempels verder groeien en
bloeien.
Breng het afval in kaart en inspireer elkaar
Voorafgaand aan het opruimen is het leuk om enkele foto’s van het gebied te maken. Als u dit ook na
afloop doet is het verschil duidelijk zichtbaar. Deze foto’s en ervaringen kunnen geplaatst worden op
Facebook. Wat is het raarste afval dat u bent tegengekomen? Hoeveel afvalzakken heeft u
opgehaald? Deel het met anderen en inspireer elkaar. Wie weet motiveert u wel anderen om ook
supporter van een Schoon Buren te worden!

Facebook: https://nl-nl.facebook.com/gemeenteburen

Twitter mee: @Buurtjutters
Kijk voor meer informatie op: www.buren.nl

‘Schone Kernen’ is een project dat er op gericht is om vier keer per jaar het afval
in de kernen van Buren op te ruimen. Dit project is een samenwerking tussen IVN
Gelderland en de gemeente Buren.

Belangrijke instructies
Om veilig en goed te werken geven is er een aantal instructies. Lees ze goed door.
Gebruik altijd handschoenen die dik genoeg zijn om u niet te bezeren.

Stop het afval in de vuilniszak die u meekrijgt. Maak de zak dicht als deze vol is en
zet die op de afgesproken verzamelplek. Daarna pakt u een nieuwe afvalzak.

Verzamel al het afval dat u ziet op de grond, in prikkeldraad, in bomen en in
struiken. Pak ook de kleine stukjes mee!

Natuurlijk afval zoals takjes, stukken hout en groenteloof mogen blijven liggen. Het
gaat alleen om afval dat door mensen is achtergelaten.

Niet aankomen: laat gevaarlijk of verdacht afval zoals de naalden van een spuit of
xtc-afval (in jerrycans) liggen. Waarschuw uw begeleider als je dit soort afval
tegenkomt.
Ziet u in het gebied grote hoeveelheden afval, zoals een berg met vuilniszakken,
ijskasten e.d., vaten met chemicaliën of kadavers van grote dieren? Geef dat dan
door via tel. 14 0344 van de gemeente. In het weekend verwijst dit nummer je door
naar een ander nummer voor calamiteiten. Raap het niet zelf op!
Pas op in de buurt van water, het kan er glad zijn. Ook in de buurt van drukke
wegen is het belangrijk om goed op te passen en niet over de weg zelf te lopen. Zo
voorkomt u gevaarlijke situaties.
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Wees voorzichtig met scherpe materialen zoals (zak)messen, heggenschaar,
knipscharen of elektronische materialen.

Ga bij een ongeluk(je) naar uw begeleider, hij of zij heeft een EHBO-kist en kan
helpen.
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Checklist: Wat heeft u gevonden?
Kruis aan wat u heeft gevonden
O

Plastic flesjes

O

Vuilniszak

O

Jerrycan

O

Speelgoed

O

Flesdopje

O

Schedeltje

O

Blikjes

O

Kurk

O

Glasscherven

O

Kledingstuk

O

Patatbakje

O

Reclamefolder

O

Plastic zakje

O

Kam

O

Plastic bloemen

O

Wieldop

O

Elastiekje

O

Verfblik

O

Oud ijzer

O

Piepschuim

O

Spuitbus

O

Wattenstaafje

O

Plastic tas

O

Touw

O

Oude krant

O

Schoen

O

Drinkpakjes

Bijzondere vondsten? Schrijf ze hier op!
Vinddatum:

Hoeveel zakken heeft u opgehaald? (Een halve zak telt ook mee)
Aantal zakken:
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ZWERFAFVAL IN BUREN
Kunt u nog een rondje hardlopen, fietsen of wandelen met de hond zonder een leeg blikje, een
bananenschil of plastic flesje tegen te komen in de bermen? Overal vinden we zwerfafval.
Zwerfafval is al het afval dat in de natuur of op straat ligt. Dit zwerfafval is bewust of onbewust door
mensen weggegooid of achtergelaten op plekken die daar niet voor bestemd zijn. Het zwerfafval in en
om dorpen hoopt zich op en breekt niet vanzelf af. Blikjes kunnen bijvoorbeeld wel 50 jaar in de natuur
blijven liggen. En een sigarettenpeuk 12 jaar!
‘Plastic soup’
U hebt er vast al eens van gehoord. De grote ‘Plastic soup’ in de
zee. Maar het is niet alleen in de Noordzee of in de verre oceanen
waar plastics rond drijven. De ‘Plastic soup’ is veel dichterbij huis
dan de meeste mensen denken. Het begint al in onze eigen tuinen,
parken, sloten, rivieren en langs de wegen.
In Buren ligt zwerfafval dat met name door mensen in de natuur
belandt. Het plastic komt uiteindelijk terecht in het water en zo groeit
de ‘Plastic soup’ tot enorme groottes.
De ingrediënten
Mensen gooien afval vaak achteloos weg, op de fiets, uit de auto of
tijdens het wandelen, maar beseffen niet dat het uiteindelijk de
‘plastic soup’ vormt. Na bepaalde perioden of feestdagen, zoals Oud
en Nieuw, of carnaval, ligt er extra veel afval op straat. Maar iedere
dag wordt de berg met zwerfafval groter. Het zwerfafval kan van
alles zijn, maar vaak zijn dit blikjes, plastic flesjes, sigarettenpeuken
en plastic tassen.

Wist u dat…
Plastic kan heel lang meegaan?
Meer dan 1000 jaar is de
voorspelling. Een oersterk
product dus, maar heel lastig om
het, eenmaal in het (water)
milieu, weer te verwijderen!

Opruimen helpt!
Als het afval eenmaal als ‘plastic soup’ in de oceaan drijft kunnen we
het niet meer verwijderen. Maar we kunnen wel voorkomen dat het
er terecht komt, door op het land te beginnen. In de eerste plaats
natuurlijk door zwerfafval te voorkomen, maar ook door onze eigen
omgeving op te ruimen. En dat is niet alleen goed voor de planten
en dieren, maar het ziet er toch ook veel mooier en schoner uit?
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TIPS OM ‘PLASTIC SOUP’ TEGEN TE GAAN!









Gooi eigen afval altijd in een prullenbak of neem het mee naar huis als je geen prullenbak ziet. De
kans is namelijk groot dat zwerfafval uiteindelijk in de natuur en het water waait. Daar doet het
schade aan allerlei dieren.
Raap zwerfafval zo snel mogelijk op. Zo voorkom je dat het steeds kleiner wordt. Gooi het in een
prullenbak.
Vraag mensen om je heen ook om hun afval goed op te ruimen;
Doe (vaker) mee met een opruimactie die in je omgeving wordt georganiseerd.
Kijk of je meer mensen enthousiast kunt maken om een keer mee te doen met een opruimactie;
Gooi geen plastics, zoals wattenstaafjes of maandverband in het toilet. Dit belandt in het riool en
uiteindelijk in rivieren, meren en zeeën.
Gebruik geen producten met ‘microplastics’. Dit zijn bijvoorbeeld de harde bolletjes in scrubs en
tandpasta’s. Je herkent ze aan de vermelding (PE), (PP) en (PET) bij de vermelding van
grondstoffen op de verpakking. De allerkleinste deeltjes van deze plastics worden niet
opgevangen door de waterzuiveringsinstallaties en komen zo in het rivierwater en oceanen
terecht. Koop scrubs en tandpasta met natuurlijke materialen, die kunnen geen kwaad doen.

Meer weten over zwerfafval?
Wil je meer weten over welke effecten zwerfafval in water heeft voor mensen en dieren, of wie er nog
meer afval helpen opruimen in Nederland? Kijk dan eens op:
• www.gemeenteschoon.nl
• www.plasticsoupfoundation.org
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De procedure rondom de subsidie op een rij
Aanvraag
Met het speciale aanvraagformulier vraagt u de subsidie aan voor het opschonen van een stukje van
de gemeente Buren. Zorg dat uw aanvraag voor 15 september bij de gemeente binnen is voor de
subsidieaanvraag voor het daaropvolgende jaar. Hierop noteert u ook welk deelgebied u het liefst
opschoont.
Besluit college
Binnen 6 weken na ontvangst van de aanvraag besluit het college of en met welk deelgebied uw
vereniging of groep aan de slag kan.
Veldinstructies
U ontvangt veldinstructies voor het opruimen van zwerfafval in de gemeente Buren. Want waar moet
je precies op letten tijdens het opruimen? Aan de gemeente geeft u de planning door van de 4
schoonmaakacties in het jaar – in januari, maart, juni en in oktober.
Uitvoering
Uw vereniging of groep gaat aan de slag met de schoonmaakacties. Binnen uw vereniging of groep
vraagt u aandacht voor het onderwerp zwerfafval, via de eigen communicatiekanalen.
Klaar? Gereedmelding!
Na elke opruimactie stuurt u binnen een week een formulier van gereedmelding naar de gemeente
waarop staat wat de resultaten zijn. Gemeente gebruikt dit voor publiciteit, en het is de basis voor de
uiteindelijke uitkering van de subsidie.
Subsidievaststelling
Nadat u het gereedmeldingsformulier van de laatste schoonmaakactie van het jaar aan gemeente
heeft voorgelegd, besluit het college binnen 10 weken tot leningvaststelling.
Uitbetaling
Binnen 4 weken na de subsidievaststelling wordt de subsidie aan uw vereniging of groep uitgekeerd.
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