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Samenvatting
Op 9 maart aanstaande vindt de Landelijke Opschoondag plaats. De start van het nieuwe
opschoonseizoen. Mogelijk dat er in uw gemeente ook opruimacties plaatsvinden op deze dag of
in de weken daarna. Om lokale initiatieven extra kracht bij te zetten is de Supporter van Schoon
campagne gestart. De campagne maakt zichtbaar hoeveel mensen, instellingen, bedrijven en
gemeenten zich in zetten voor een schone leefomgeving en beoogt een sneeuwbaleffect van
lokale initiatieven. Want hoe beter zichtbaar, hoe effectiever het goede voorbeeld. In deze brief
informeren wij u hoe u zich kunt aansluiten bij 'Supporter van Schoon'en op welke extra
ondersteuning lokale initiatieven kunnen rekenen.
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Geacht college en gemeenteraad,
Op 9 maart aanstaande vindt de Landelijke Opschoondag plaats. De start van het nieuwe
opschoonseizoen. Mogelijk dat er in gemeente ook opruimacties plaatsvinden op deze dag. Om
lokale initiatieven extra kracht bij te zetten is de Supporter van Schoon campagne gestart. De
campagne maakt zichtbaar hoeveel mensen, instellingen, bedrijven en gemeenten zich in zetten
voor een schone leefomgeving en beoogt een sneeuwbaleffect van locale initiatieven. Want hoe
beter zichtbaar, hoe effectiever het goede voorbeeld. In deze brief informeren wij u hoe u zich kunt
aansluiten bij 'Supporter van Schoon'en op welke extra ondersteuning lokale initiatieven kunnen
rekenen.
Mogelijkheden aanpak zwerfafval in uw gemeente
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het beheer van de openbare ruimte en hebben een
belangrijke verantwoordelijkheid bij het voorkomen en bestrijden van zwerfafval. Vanuit deze
regierol werken gemeenten steeds vaker met maatschappelijke organisaties samen en wordt een
beroep op gedaan op bedrijven en inwoners voor beheer en onderhoud. Aansluiting bij Supporter
voor Schoon kan uw beleid hierin extra kracht bijzetten.
Meedoen als gemeente is eenvoudig en met een relatief kleine inspanning kan al veel worden
bereikt. U kunt uw acties aanmelden op www.supportervanschoon.nl. Op de site wordt per
provincie en stad inzichtelijk gemaakt welke acties op welke tijdstippen plaatsvinden. Een centrale
teller houdt bij hoeveel mensen per provincie en in heel Nederland meedoen.
Na het aanmelden van een activiteit, kan een gratis Supporter van Schoon pakket worden besteld.
Dit pakket, bestaande uit handschoenen, vuilniszakken, posters, banieren, hesjes etc, kan bij de
actie worden gebruikt om initiatieven van burgers te ondersteunen. Daarnaast kan het logo van
Supporter van Schoon worden gedownload om voor eigen materiaal te gebruiken. Ook de
webwinkel van Gemeente Schoon,http://www.gemeenteschoon-webwinkel.nl, biedt
campagnemateriaal, een stappenplan en de mogelijkheid ervaringen uit te wisselen.

Tot slot
De officiële aftrap van Supporter van Schoon is op zaterdag 9 maart. Uiteraard is het ook de
maanden daarna mogelijk voor gemeenten om opschoonacties aan te melden en hulpmiddelen te
bestellen. Supporter van Schoon geeft uw gemeente een extra kans om te laten zien hoe
belangrijk een schone omgeving is. Door samen te werken maken we Nederland nog schoner.

Hoogachtend,
Vereniging van Nederlandse Gemeenten

drs. C.J.G
de Vet
iirefcti
Waarnemend voorzitter directieraad

Deze ledenbrief staat ook op www.vnq.nl onder brieven.
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