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Persbericht 1: 
 
ZET IN JE AGENDA: Landelijke Opschoondag zaterdag 19 maart 2022 
 
Kom ook in actie en help mee door zwerfafval op te ruimen op zaterdag 19 maart tijdens 
de Landelijke Opschoondag   
 
Opschoonacties tijdens de Landelijke Opschoondag 
Gemeente [naam] wil samen met zo veel mogelijk inwoners, de straat op gaan om de buurt 
zwerfafvalvrij te maken! Het levert een schone en opgeruimde buurt op. Dat willen we toch 
allemaal?  
 
Wie kan er mee doen aan de Landelijke Opschoondag? 
Iedereen die een steentje bij wil dragen kan tijdens deze opschoondag in actie komen.  
Wil jij ook in helpen en een steentje bijdragen aan een zwerfafvalvrije buurt? Fijn en goed dat je wilt 
helpen! Je kan jezelf, je gezin, school/klas, (sport)vereniging of bedrijf aanmelden via: [link] 
 
De gemeente [naam] faciliteert alle aangemelde vrijwilligers bij deelname aan deze opschoondag. 
Denk bijvoorbeeld aan het verstrekken van de juiste opschoonmaterialen. Zo kan iedereen zorgeloos 
aan de slag! 
 
Dubbele beloning met de AfvalBingo 
Meld je je aan als groep of vereniging? Dan doe je automatisch mee met de AfvalBingo! Naast een 
schone buurt maakt iedereen nog kans op mooie prijzen.  
 
Zwerfafval opruimen & corona 
Uiteraard staat jouw gezondheid en die van anderen voorop. Ga je zwerfafval rapen? Dan vragen we 
je de veiligheidsadviezen van het RIVM op te volgen om verdere verspreiding van het coronavirus te 
voorkomen. Bekijk voor de laatste maatregelen de website van het RIVM. 
 
MEER INFORMATIE: 
Wil je meer informatie over de Landelijke Opschoondag of over zwerfafval opruimen in jouw 
gemeente? Neem contact op met Team Schoon en stuur een mail via: teamschoon@debries.eu 
  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels
mailto:teamschoon@debries.eu


 

 

 

Persbericht 2: 
 

[Gemeente naam] is trots! Samen met [###] mensen is de buurt zwerfafvalvrij 
gemaakt! 

 
In heel Nederland kwamen afgelopen zaterdag duizenden mensen, jong en oud, vrijwillig in actie voor 
een schonere buurt tijdens de ‘Landelijke Opschoondag. Ook in [gemeente naam] kwamen zo’n 
[aantal] fanatieke inwoners in actie. In totaal zijn er [aantal] afvalzakken vol met zwerfafval 
opgeruimd. De gemeente [naam] is dan ook zwerfafvalvrij dankzij alle hulp en het harde werk van 
deze mensen!  

 
Veel mensen hebben geholpen & zwerfafval opgeruimd   
De Landelijke Opschoondag was een succes. Veel mensen kwamen in actie en gingen met gepaste 
afstand en in kleinere groepen, gewapend afvalgrijpers en afvalzakken op pad om zoveel mogelijk 
zwerfafval in [plaatsnaam] op te ruimen.  
 
Praktijkvoorbeelden uitlichten, bijvoorbeeld: De TrashWalkers hebben met 6 ZAP-vrijwilligers 12 
volle afvalzakken met zwerfafval opgeruimd met wel een heel bijzonder item: een ‘hoedenplank’. 
Buurtvereniging Schone Steegsche Velden heeft met een groepje volwassenen en kinderen ook 12 
volle afvalzakken met zwerfafval verzameld. Opvallend was dat zij veel pallets in de wijk aantroffen. 
Alle pallets hebben zij opgestapeld en willen daarvan insectenhotels gaan maken. Buurtvereniging 
Batadorp kreeg hulp van wethouder R. ###, met 14 kinderen en 17 volwassenen was dit de grootste 
groep. Zij hebben zo’n 10 afvalzakken vol met zwerfafval opgeruimd.]  
 
Alle vrijwilligers zijn volledig gefaciliteerd door de gemeente. 
 
Bedankt voor jullie hulp! 
Dankzij de hulp van veel mensen zijn de buurten, wijken, natuurgebieden, parken, hofjes, ga zo maar 
door, weer helemaal netjes opgeruimd en vrij van zwerfafval gemaakt. Via deze weg wil de 
[gemeente naam] iedereen die geholpen heeft bedanken!  
 
Vaker zwerfafval opruimen? 
Wil je een eigen opschoonactie aanmelden of wil je zelfstandig zwerfafval opruimen? Dat kan 
allemaal. Meld je dan aan als Zwerfafval Pakker.  Kijk voor meer informatie op [zwerfafvalpagina 
gemeente]. 

 


