Zwerfafval
adoptie afvalbakken, zwerfafvalknijpers, afvalzakken,
handschoenen

Inleiding
Een schone buurt voelt veilig, is gezonder en ziet er mooier uit. Steeds meer bewoners, ondernemers
en scholen organiseren activiteiten om hun buurt schoon te houden. Denk bijvoorbeeld aan prikacties, het adopteren van afvalbakken en lessen over afval op scholen.
Belangrijk om te weten
• De gemeente kan materialen zoals hesjes, zwerfafvalknijpers en afvalzakken leveren;
• De gemeente kan volle afvalzakken ophalen na een schoonmaakactie;
• In het belang van de veiligheid, ruimen bewoners geen gevaarlijk afval op. Denk daarbij aan
chemisch afval of naalden. Bel als je dit tegenkomt meteen de gemeente;
• Tijdens het opruimen zijn handschoenen gewenst. Voor kinderen zijn fluorescerende hesjes
verplicht. De gemeente biedt die aan;
• Het initiatief wordt op een aantal onderwerpen getoetst, zoals bijvoorbeeld verkeersveiligheid,
monumentenbeleid en kabels en leidingen in de grond;
• Een aantal keer per jaar organiseert de gemeente zwerfafvalactiviteiten waar je je bij aan kunt
sluiten. Ook zijn er in Hilversum al verschillende groepen actief, zoals de Bermbende en Anna’s
Hoeve. Zij geven je graag tips. Kijk ook eens op de website van Supporter van Schoon, over wat je
allemaal kunt doen in de buurt: www.supportervanschoon.nl.
Locali app
Een handige manier om je initiatief in de buurt bekend te maken en er steun voor te vinden, is via de
gratis Locali app. De gemeente Hilversum ondersteunt deze app. Zodra je voldoende steun hebt van
je buren wordt jouw idee een burgerinitiatief en komt het automatisch bij de gemeente terecht.
De Locali app kun je downloaden in de Play Store, App Store en via locali.nu.
Aan de slag
Ben je klaar om te starten? Kijk dan op www.hilversum.nl/uwbuurt. Daar vind je een overzicht van
mogelijkheden en contactgegevens van je buurtcoördinator. Contact met een buurtcoördinator is
vaak de eerste stap voor inwoners om ideeën en initiatieven met de gemeente te bespreken.

