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Inleiding

Mooi Schoon is het gezamenlijke zwerfvuilprogramma van de 18 deelnemende ROVA‐gemeenten
Aalten, Bunschoten, Dinkelland, Hardenberg, Hattem, Heerde, Oost Gelre, Olst‐Wijhe, Ommen,
Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Twenterand, Tubbergen, Woudenberg, Winterswijk,
Zwartewaterland en Zwolle.
Doel Mooi Schoon
Mooi Schoon is gericht op duurzame gedragsverandering bij en participatie van de inwoners op het
gebied van zwerfvuil. Het programma bestaat uit twee lijnen, te weten:
‐ voorkomen van zwerfvuil (door educatie, voorlichting en bewuste/onbewuste
gedragsbeïnvloeding en –verandering, alsmede maatregelen in de openbare ruimte);
‐ tegengaan van zwerfvuil (faciliteren bij opruimen wanneer er tóch zwerfvuil ligt);
De zwerfvuilvergoeding wordt door Nedvang verstrekt van 2013 tot en met 2022 en bedraagt in 2017
€ 1,18 per inwoner.
In januari 2017 zijn de plannen ter bestrijding van zwerfvuil in de gemeente voor 2017 door ROVA
ingediend bij Nedvang. De plannen zijn goedgekeurd en de gelden worden/zijn aan de gemeente ter
beschikking gesteld.
In februari 2018 is de financiële verantwoording van de besteding van de zwerfafvalgelden over 2017
door ROVA ingediend bij Nedvang, en deze is goedgekeurd.
Start in 2014
Het zwerfvuilprogramma Mooi Schoon is gestart in 2014.
2015‐2017
Van 2015 tot en met 2017 is het Mooi Schoon programma, op basis van opgedane ervaringen,
veranderende omstandigheden en vragen vanuit de gemeente en inwoners, uitgebreid. Dit heeft
ertoe geleid dat steeds meer doelgroepen werden bereikt.
De kracht van de gezamenlijkheid van het programma met de overige Mooi Schoon‐gemeenten is
sterk benut. Succesvolle interventies na uitgevoerde pilots zijn toegepast in de andere Mooi Schoon
gemeenten. De samenwerking met diverse disciplines binnen de gemeente, zoals de afdelingen
beleid, communicatie en de buitendienst, is geïntensiveerd. Het zwerfvuilprogramma ontwikkelt zich
jaarlijks, waarmee wordt tegemoetgekomen aan de eis vanuit Nedvang. In hoofdstuk 2 wordt
uitgebreid ingegaan op de projecten die in 2017 zijn uitgevoerd.
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Projecten Mooi Schoon 2017

In deze rapportage gebruiken we de indeling in categorieën zoals die ook door Nedvang wordt
gehanteerd. Achter de rapportage is toegevoegd:
Bijlage 1: Mooi Schoon in cijfers
Alle activiteiten uitgevoerd in uw gemeente

2.1

Gedragsbeïnvloeding

Doel: door bewuste en/of onbewuste gedragsbeïnvloeding inwoners gestimuleerd om de eigen
fysieke leefomgeving schoon te houden of te maken.
Bewustwordingscampagnes:
Landelijke Opschoon Dag (LOD) – 23 maart – gezamenlijke en individuele opschoonacties
gestimuleerd.
Keep It Clean Day – 15 september ‐ gezamenlijke en individuele opschoonacties gestimuleerd.
Dag van de Duurzaamheid – 10 oktober – Wethouder Alfons Steggink las leerlingen van basisschool
Dr. Martin Luther Kingschool een verhaal voor uit het boek ‘De wereld van plastic’ en reikte een
Wasteboard uit, een skateboard gemaakt van gerecyclede flessendoppen.
Nieuwjaarsvegen – rond de jaarwisseling – Opruimen vuurwerk gestimuleerd.

2.2

Participatie

Doel: het informeren, activeren en faciliteren van buurten, verenigingen en individuen om hun eigen
omgeving vrij te houden of te maken van zwerfvuil en daar waar mogelijk afvalscheiding te
bevorderen.
Zwerfvuil opruimacties
Zwerfvuil opruimacties zijn gefaciliteerd met de Bus en Aanhanger van Mooi Schoon, uitgerust met
alle benodigde middelen zoals afvalgrijpers, veiligheidshesjes, handschoenen, vuilniszakken etc. Na
afloop werd het opgehaalde zwerfvuil gratis meegenomen door de Mooi Schoon begeleider van
ROVA.
Er is 1 opruimactie geweest waaraan 25 mensen hebben meegedaan.
Pilot afval scheiden en zwerfvuil ruimen op basisscholen
De pilot is in 2016 van start gegaan. In 2017 hebben de scholen het hele jaar afval gescheiden en
zwerfvuil geruimd, tot grote tevredenheid van de schooldirecties. Er doen 5 scholen met 860
leerlingen mee met de pilot. Scholen ontvingen evenals vorig jaar educatieve middelen om de
bewustwording te vergroten.
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Nieuwsbrief Mooi Schoon
De nieuwsbrief is drie maal verstuurd aan alle inwoners die vanaf het begin van het
zwerfvuilprogramma contact hebben gehad met Mooi Schoon.

2.3

Slimmere voorzieningen/middelen

Door het inzetten van slimmere voorzieningen en middelen de omgeving vrijhouden van zwerfvuil.
Schoon is de norm, en een schone omgeving bevordert het schoongedrag van inwoners.
Extra reinigen boven‐ en ondergrondse verzamelcontainerlocaties
De boven‐ en ondergrondse verzamelcontainerlocaties zijn 1 x gereinigd. De ROVA‐medewerkers die
de werkzaamheden uitvoeren kregen veel complimenten van de inwoners voor dit werk.
Tevens beantwoordden zij vragen van inwoners over hoe goed afval te scheiden.

2.4

Slimmer beheer

Door zichtbaar reinigen bevorderen dat mensen hun afval in de afvalbak gooien of meenemen naar
huis.
Clean Team
Het Clean Team hield de gemeente vrij van zwerfvuil.

2.5

Overig

Kennisvergroting
Voor uitbreiding van kennis zijn door het projectteam Mooi Schoon van ROVA kennisbijeenkomsten
van onder andere Nederland Schoon en Rijkswaterstaat bijgewoond en is het Zwerfafvalcongres van
Nederland Schoon in november bezocht. Ook is deelgenomen aan overleggen met niet‐ROVA
gemeenten uit Oost Nederland om kennis en ervaring op het gebied van het voorkomen en
aanpakken van zwerfvuil uit te wisselen.
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Financieel overzicht 2017

De vergoeding vanuit Nedvang bedroeg in 2017 € 1,18 per inwoner.
Onderstaand het financieel overzicht 2017 (uitgaven per categorie in Eurocenten per inwoner).
De uitgaven zijn gerubriceerd in de categorieën die door Nedvang worden gehanteerd.
De onbenutte gelden uit de jaren 2013 t/m 2016 zijn beschikbaar om extra inspanningen te doen
om zwerfvuil te voorkomen en te bestrijden.

Gedragsbeïnvloeding

€ 0,26

Participatie

€ 0,25

Slimmer beheer

€ 0,64

Nog te besteden

€ 0,03

TOTAAL

€ 1,18
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Activiteiten 2017
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