Zwerfvuilactie
Doe je mee?
Meerhout ruimt zwerfvuil van 25 februari tot 16 maart
Waarom een zwerfvuilactie?
Zwerfvuil is vervelend, maar samen kunnen we het probleem aanpakken.
Gewoon al door klein afval als papiertjes, snoepwikkels in de vuilbak te gooien in plaats van
zomaar op de grond, verandert er al heel wat in ons straatbeeld. Want zonder dat kleine
zwerfvuil is het voor iedereen veel aangenamer om te wandelen, te winkelen en te wonen in
onze mooie gemeente. En dat willen we toch allemaal? Doe dus zeker ook mee. Hoe klein
en onbeduidend het misschien ook lijkt, vele kleintjes maken ... een berg afval.
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We rekenen op de hulp van Meerhoutse verenigingen, buurt- en woonwijkcomités,
scholen, individuele vrijwilligers ...
Hoe gaan we te werk?
Je hebt de keuze uit twee mogelijkheden:
1. zwerfvuil ruimen op een zelf gekozen tijdstip
•
In overleg met het team milieu van de gemeente, kies je zelf een
traject en een tijdstip tussen 25 februari en 16 maart 2019.
•
Het verzamelde afval kun je afleveren tijdens de slotactiviteit op
zaterdag 16 maart tussen 9 en 12 uur in Jeugdhuis De Faar.
•
Het gemeentebestuur zorgt voor vuilniszakken, afvalknijpers,
werkhandschoenen, fluo hesjes.
2. gezamenlijk zwerfvuil ruimen op zaterdagvoormiddag 16 maart
•
Je komt om 9 uur naar Jeugdhuis De Faar.
•
Je spreekt daar een traject af, verzamelt het afval en brengt het afval
mee naar het jeugdhuis.
•
Het gemeentebestuur zorgt voor vuilniszakken, afvalknijpers,
werkhandschoenen, fluo hesjes.
•
Om 12 uur voorzien we een afsluitmoment met een warme kop soep.
Schrijf je (of jouw vereniging) vooraf in
Inschrijven kan tot en met 18 februari 2019.
Meld je deelname aan team groen en milieu:
telefonisch op het nummer 014 24 99 50 of
per e-mail naar milieu@meerhout.be of
via het inschrijvingsformulier op www.meerhout.be

Waar en wanneer vindt
de slotactiviteit plaats?
Jeugdhuis De Faar
Sportlaan 18
zaterdag 16 maart
van 9 tot 12 uur
En ‘s middags staat een kom verse
soep te wachten.

