Werkwijze Werkgroep Opgeruimd Wijk
Beste deelnemer aan de werkgroep Opgeruimd Wijk,
Wat mooi dat jij ook je steentje bijdraagt aan een mooie en opgeruimde gemeente Wijk bij
Duurstede. We zijn als werkgroep onder de vlag van de Vereniging Natuur en Milieu – IVN afdeling
Wijk bij Duurstede sinds 2017 actief. Inmiddels telt de werkgroep (begin 2022) ruim 110 deelnemers.
Het resultaat van al onze inspanningen is goed te zien, de omgeving ziet er - in het algemeen- een
stuk schoner uit. En zeker niet onbelangrijk, dat is ook goed voor de natuur: door het afval vervuilt de
bodem en dieren eten het op.
Alle deelnemers hebben een "eigen gebiedje", waar zij regelmatig het zwerfafval opruimen. We
streven er naar om de gehele gemeente dekkend te krijgen met actieve opruimers, dus voor Wijk bij
Duurstede, Cothen en Langbroek. Daarnaast steken we een paar keer per jaar gezamenlijk de handen
uit de mouwen en is er ook de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen.
Dank voor jullie inzet!
Alfred en Marijke
Werkgroep Opgeruimd Wijk
E-mail: opgeruimdwijk@vnmw.nl
Coördinatoren
Alfred van Kessel (06-19087957)
Marijke Molmans (06-53344099)

Hieronder tref je informatie aan op een aantal thema’s.
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Opruimspullen
Voor het opruimen heb je een afvalgrijper, handschoenen, een hesje, een ring voor de afvalzak en
een rol speciale afvalzakken ontvangen. De afvalgrijper, het hesje en de ring heb je in bruikleen
ontvangen. Als je om wat voor reden dan ook stopt met dit vrijwilligerswerk dan graag deze spullen
weer inleveren bij de werkgroeporganisatie.

Opruimgebied
Alle gebiedjes die door de deelnemers zijn geadopteerd zijn
ingetekend op de ‘schoonkaart’ op de website Supporter van
Schoon: zie deze link.
Dit intekenen doen we vanuit de organisatie van de werkgroep. We zorgen daarbij dat duidelijk is dat
je een deelnemer bent van de werkgroep Opgeruimd Wijk en dat we dit doen onder het motto ‘Wijk
Schoon Gewoon.
Ons verzoek aan iedereen: geef eventuele op- en aanmerkingen door aan de werkgroep-organisatie.

Aanbieden volle afvalzakken – ophalen door gemeente
In 2021 heeft de gemeente DIFTAR ingevoerd. Dat betekent dat je
apart betaalt voor iedere keer dat je de grijze kliko aanbiedt voor
leging. Als deelnemer van de werkgroep ben je natuurlijk al goed
bezig en dan is het niet de bedoeling dat je voor het opgehaalde
afval ook nog eens extra moet betalen. Daarom is met de
gemeente de afspraak gemaakt dat vrijwilligers speciale
afvalzakken kunnen gebruiken en dat de volle zaken na melding
worden opgehaald.
Het melden doe je zo:
1. Als je afval hebt aan te bieden, dan meld je dat via deze webpagina (hier klikken met ctrl + enter)
of per email via afval@wijkbijduurstede.nl
Hoe die website eruit ziet, zie je hiernaast.
Je vult daarbij het volgende in:
• Categorie: afval (zodra je dat kiest, komt pas de vraag in beeld ‘om welk soort
afvalprobleem gaat het?’.
• Kies: ophalen zwerfafval (vrijwilligers)
• eventueel een verzoek voor een nieuwe rol afvalzakken bij ‘toelichting locatie’
• op het volgende tabblad kun je je contactgegevens invullen.
2. Wanneer melden?
• deelnemers in de kern Wijk bij Duurstede geven de melding uiterlijk maandag door, de
deelnemers in Cothen en Langbroek geven uiterlijk donderdag de melding door.
• Als je jouw contactgegevens hebt ingevoerd ontvang je een bevestiging van de melding.

3. Ophaalmoment
• In de kern Wijk bij Duurstede: dinsdag
• Vaste ophaaldag voor Cothen en Langbroek: vrijdag
• De afvalzak(ken) worden vanaf 10.00 uur door Serviceteam Schoon Wijk opgehaald.
4. Waar te plaatsen?
• Je plaatst de afvalzakken voor het huis aan de weg.
• Deelnemers die wonen in een appartementencomplex plaatsen hun volle afvalzak(ken)
op een nader af te stemmen plek bij het complex.
• De afvalzakken dien je vóór 10:00 uur aan de weg te zetten.

Landelijke Opschoondag
Jaarlijks organiseert Nederland Schoon de Landelijke Opschoondag.
Dit jaar (2022) doen ze dat voor de 20e keer en wel op zaterdag 19
maart. Rondom deze dag wordt meestal veel gepubliceerd, onder
andere in de landelijke media. Op die manier vraagt de organisatie
aandacht voor het zwerfvuilprobleem. Wij liften graag mee op die
publiciteit en daarom nemen we ook als werkgroep deel aan deze opruimdag. Je ontvangt per mail
een uitnodiging voor deelname.
We verzamelen op de gemeentewerf rond half tien en gaan na de koffie in groepjes aan de slag.
Rond 12 uur komen we dan weer terug voor een kop soep en een broodje en sluiten we deze
opruimochtend af.
Kijk voor meer informatie op deze website.

World Cleanup Day
De Plastic Soup Foundation organiseert ieder jaar de World
Cleanup Day. Dit jaar staat deze actie gepland op zaterdag 17
september 2022.
Net als bij de Landelijke Opschoondag doet de werkgroep ook mee
aan deze actie. Wij plaatsen dan een actie op de actiewebsite.
Kijk voor meer informatie op deze website

Schone Rivieren
Het project Schone Rivieren is een samenwerkingsverband van IVN,
de Plastic Soup Foundation en Stichting De Noordzee.
De aanpak bestaat uit vier O’s: opruimen, onderzoeken, ontdekken
en oplossen. Voor meer informatie; zie deze website.
Wij geven als werkgroep invulling aan deze activiteiten door tijdens de Landelijke Opschoondag en
de World Cleanup Day ook op te ruimen langs de oevers van Rijn en Lek. Meer informatie op deze
website.

App-groep
De deelnemers aan Opgeruimd Wijk hebben allemaal hun eigen opruimgebiedje geadopteerd en
houden dat vrij van zwerfvuil. Maar soms is het gewoon leuker om samen met anderen op te ruimen.
Om elkaar daarvoor uit te nodigen hebben we een app-groep opgezet via WhatsApp.
Je kunt je hiervoor aan- en afmelden door een mailtje te sturen naar opgeruimdwijk@vnmw.nl
We hebben de volgende afspraken gemaakt voor het gebruik van deze groep:
1. Iemand uit de whatsappgroep komt op het idee op een bepaald moment een straat of een
bepaalde wandel- of fietsroute schoon te maken.
Tijdsinschatting max een uur voor twee personen. Hij/zij checkt vooraf op de site of dit een
opruimgebiedje is van iemand van de Werkgroep Opgeruimd Wijk.
2. Deze initiatiefnemer doet de oproep via die whatsappgroep met informatie over tijdstip,
ontmoetingsplek en uiteraard de locatie waar geruimd wordt.
3. Indien 1 persoon positief heeft gereageerd dan wordt afgesproken dat de rest niet meer
reageert.
4. De twee personen communiceren vervolgens – indien nodig- met elkaar via individuele
whatsapp over mogelijke details maar niet meer via de ‘grote’ whatsappgroep.
5. Mocht je toch graag aansluiten dan reageer je rechtstreeks naar de initiatiefnemer. Vele
handen maken tenslotte licht werk.
Dat betekent dus 2 appjes voor 1 oproep. Met dank aan Piet Verhoeven voor de voorzet.

Vereniging Natuur en Milieu – IVN Afdeling Wijk bij Duurstede
De werkgroep is onderdeel van de Vereniging Natuur en Milieu IVN-afdeling Wijk bij Duurstede. "Lokaal actief voor een mooi
landschap, een rijke natuur en een gezond leefmilieu." Dat is in een
notendop waar de Vereniging Natuur en Milieu Wijk bij Duurstede
voor staat. Nederland kent tal van provinciale en landelijke natuuren milieuorganisaties, wij organiseren graag natuur en
milieuactiviteiten in onze eigen woonomgeving. Samenwerking met anderen verliezen wij daarbij
uiteraard niet uit het oog.
Je hoeft als deelnemer aan de werkgroep geen lid te zijn, maar ben je dat wel dan vinden dat
natuurlijk heel leuk. Voor meer informatie, kijk eens op onze website.

Samenwerking met gemeente Wijk bij Duurstede
De werkgroep heeft goede contacten met de ambtenaren binnen de gemeente Wijk bij Duurstede
die te maken hebben met het thema afval. Regelmatig stemmen we af over de zwerfvuil-aanpak
binnen de gemeente. Voor de kosten die we maken voor opruimspullen e.d. kan de gemeente tot en
met 2022 gebruik maken van een speciaal budget vanuit het Afvalfonds. We verwachten dat het
nieuwe gemeentebestuur voldoende budget op de begroting zet om ook na 2022 de aanpak voort te
zetten.

