Project: “ Adopteer een berm of een speelplein”
DOEL
1. Bermen en speelpleintjes vrij van zwerfvuil maken en houden
2. Sensibiliseren van de bevolking in het algemeen en van de jeugd in het bijzonder rond de
problematiek van zwerfvuil
WIE KAN DEELNEMEN?
Elke groep van mensen die zich willen engageren.
VERLOOP VAN DE ACTIE
1. De lijst met de betrokken bermen en speelpleintjes wordt bekendgemaakt
2. De deelnemers kiezen een berm en/of speelplein uit als actieterrein om te adopteren.
3. Aan de deelnemende groepen wordt materiaal bedeeld: handschoenen, fluovestjes,
vuilniszakken.
4. De deelnemende groepen engageren zich om er voor te zorgen dat de geadopteerde site
volledig vrij gemaakt wordt van alle zwerfvuil. Hiervoor plannen zij minimaal 3 activiteiten, in
oktober, maart en juni. De data waarop zij hun actie plannen worden gemeld aan de
Milieuraad of bij de milieuambtenaar.
5. Afvalstoffen die omwille van hun aard (gevaarlijk, niet- hanteerbaar, slachtafval…) niet
kunnen/mogen worden opgeruimd, moeten worden gesignaleerd aan de gemeentelijke
technische dienst of aan de milieudienst.
6. Het ingezamelde zwerfvuil wordt door de technische dienst van de gemeente opgehaald.
7. Vanuit de Milieuraad en vanuit de gemeente zal, op het einde van elke gemelde actiedag,
controle gebeuren op de naleving van het engagement van de deelnemende groepen.
8. Op het einde van het activiteitsjaar wordt een evaluatie gemaakt. De vertegenwoordigers
van de deelnemende groepen worden dan door het gemeentebestuur uitgenodigd op een
evaluatievergadering/viering.
AFSPRAKEN
1. De groep verbindt zich er toe om de gekozen berm en/of speelterrein vrij van zwerfvuil te
maken en te houden. Om dit te bereiken zal de actie minstens 3 keer per jaar uitgevoerd
worden tijdens de maanden oktober, maart en juni. De actiedata worden gemeld aan de
Milieuraad. Controle hierop zal gebeuren door leden van de Milieuraad en/of van de
gemeente. Dit zal zowel voor als na de actie gebeuren.
2. Voor de prestaties voorziet het gemeentebestuur jaarlijks een budget, dat na afloop van elk
activiteitsjaar zal worden verdeeld onder de deelnemende groepen en verenigingen. Het uit
te keren bedrag wordt beperkt tot maximaal 250 euro per groep of vereniging.
3. De naam van de groep wordt vermeld op een bord naast de berm of het speelplein dat
geadopteerd werd.
Dit reglement werd goedgekeurd in de vergadering van het college van burgemeester en
schepenen van 29 juni 2009.

BIJKOMEND HUISHOUDELIJK REGLEMENT 2010 - 2011
•

Het uitgekeerde bedrag wordt vastgesteld op € 250 per groep. Daardoor wordt het
aantal deelnemende groepen beperkt tot 12. Om een zo divers mogelijk
deelnemersveld te krijgen, wordt één groep per vereniging of school toegelaten.

•

De eerste inschrijvingsronde loopt tot 20 september 2010. Indien er dan nog
vacatures zijn, wordt een tweede ronde ingelast.

•

De engagementsverklaringen dienen binnengebracht te worden bij de
milieuambtenaar op het gemeentehuis. Pas na ontvangst van een bevestiging is de
inschrijving definitief aanvaard.

•

Na de inschrijvingsperiode zullen de verantwoordelijken van de deelnemende
groepen in een vergadering met de milieuraad hun keuze maken uit de reeks van
bermen en/of speelpleinen.

•

Punt 1 van de afspraken wordt aangepast: de minimale frequentie van
opruimbeurten wordt opgetrokken van 3 naar 5

•

De 5 verplichte activiteiten moeten doorgaan in de maanden september, november,
februari, april en juni, bij voorkeur voor het begin van de schoolvakanties

•

De data van deze activiteiten worden vooraf gemeld aan de milieuambtenaar of aan
de voorzitter van de Milieuraad.
Na afspraak zal de technische dienst het ingezamelde zwerfvuil komen ophalen of
kunnen de groepen de gevulde zakken zelf naar de technische dienst brengen.
Vuilniszakken mogen niet op de berm of op het speelplein achtergelaten worden.

•

De materialen (vuilniszakken, fluovestjes, handschoenen) worden bezorgd tegen de
eerste actiedatum (september)

