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Terugblik 2015-2016

Organisatie Opgeruimd Leusden

Opgeruimd	 Leusden	 is	 een	 samenwerking	 van	 actieve	 inwoners	 van	 Leusden	 (die	 zich	 hebben	 verenigd	 in	 het	 burgerinitiatief	

Burgers	&	Afval)	en	Stichting	De	Groene	Belevenis.	Rijnders	Bedrijfsondersteuning	en	Appel	&	Eelman	communicatie	en	veel	meer	…	

ondersteunen	Opgeruimd	Leusden	op	het	gebied	van	organisatie,	administratie	en	communicatie.

Onze missie is het schoner krijgen en houden van Leusden door middel van opruimochtenden, bewustwordingscampagnes en 

educatieprogramma’s. Door herhaaldelijk te laten zien dat het ook anders kan, bieden we een positieve prikkel om Leusden 

opgeruimd te houden. Zwerfafvalvrij te houden. Het uitgangspunt is dat als er geen zwerfafval ligt, we het ook niet op hoeven 

te ruimen.

Aan de slag!

Na	 een	 grondige	 voorbereiding	 ontving	 Opgeruimd	 Leusden	 in	 mei	 2015	 akkoord	 op	 haar	 projectplan	 2015	 van	 de	 gemeente	

Leusden,	waarna	 het	 project	 officieel	 voortvarend	 van	 start	 ging.	 De	 activiteiten	 richten	 zich	 op	 algemene	 communicatie	 (22%),	

bewustwordingscampagnes	(22%),	educatie	en	gedragsbeïnvloeding	(44%)	en	projectcoördinatie	(12%),	gedekt	door	het	via	Nedvang	

beschikbaar	gestelde	budget.

De	 start	 van	 Opgeruimd	 Leusden	 stond	 in	 2015	 in	 het	 teken	 van	 het	 vormgeven	 van	 de	 samenwerking	 met	 de	 al	 bestaande	

vrijwilligersgroep,	het	ontwikkelen	van	een	herkenbare	‘branding’	(naam,	logo,	website,	nieuwsbrieven),	afstemming	van	activiteiten	

met	Sight	Landscaping	en	de	gemeente	Leusden	en	het	in	kaart	brengen	van	de	hotspots.	

Start Opruimochtenden

Al	 snel	 waren	 de	 2-maandelijkse	 opruimochtenden	 een	 vast	 onderdeel	 in	 de	 activiteiten	 van	 Opgeruimd	 Leusden.	 Samen	 met		

ca.	15	vrijwilligers	worden	verschillende	routes	gelopen	in	het	buitengebied	en	rondom	het	centrum	van	Leusden.	Het	afval	wordt	

verzameld	bij	De	Groene	Belevenis	en	afgevoerd	door	Sight	Landscaping.

Nieuwjaarsvegen

Opgeruimd	 Leusden	 sluit	 zoveel	 mogelijk	 aan	 bij	 de	 landelijke	 activiteiten	 die	 georganiseerd	 worden	 door	 Nederland	 Schoon	 |	

Supporter	van	Schoon.	Het	Nieuwjaarsvegen	is	een	activiteit	waar	sinds	2015	ook	 in	Leusden	aan	mee	wordt	gedaan.	Samen	met		

de	 vuurwerkverkooppunten	 in	 Leusden	 en	 de	milieustraat	wordt	 gevraagd	 aan	 bewoners	 om	na	 de	 jaarwisseling	 de	 eigen	 straat		

weer	vuurwerkafvalvrij	te	maken.	Leusdenaren	konden	foto’s	uploaden/insturen	en	Opgeruimd	Leusden	maakte	zelf	ook	foto’s	van	

actieve	vegers.	De	leukste	inzendingen	ontvingen	een	taart.

Heel Leusden schoon, daar gaan wij voor!
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Lespakketten basisscholen

In	samenwerking	met	De	Groene	Belevenis	zijn	er	lespakketten	rondom	het	thema	(zwerf)afval	ontwikkeld	die	beschikbaar	gesteld	

worden	via	de	NME	gids	voor	de	Leusdense	basisscholen	en	BSO’s.	

Start afvalvrije scholen

Gemeente	Leusden,	Voila	en	De	Groene	Belevenis	startten	met	het	afvalvrij	maken	van	de	basisscholen.	Bij	de	start	van	het	nieuwe	

MFC	Atria,	is	de	aftrap	gegeven	door	de	scholen	De	Bongerd	en	het	KLA4,	samen	met	wethouder	Van	Beurden.

Landelijke Opschoondag

Naast	het	uitbouwen	van	de	activiteiten	uit	2015,	zijn	in	2016	diverse	activiteiten	georganiseerd	in	samenwerking	met	andere	partijen:	

Nederland	Schoon	|	Supporter	van	Schoon.	Om	goed	zichtbaar	te	maken	hoeveel	zwerfafval	er	in	Leusden	ligt,	wordt	de	‘opbrengst’	

van	de	opruimochtend	tijdens	deze	dag,	tijdelijk	neergelegd	in	het	winkelcentrum	De	Hamershof.	In	een	paar	uur	tijd	werden	er	die	

ochtend	100	vuilniszakken	opgehaald.	Samen	met	kunstenares	Evelien	Kooloos	en	kinderen	werden	er	kunstwerken	gemaakt	van	

zwerfafval.	

Zonder vrijwilligers kunnen we niet!

We	introduceren	de	‘opgeruimde	opsteker’,	om	mensen	die	zich	in	Leusden	actief	inzetten	om	zwerfafval	op	te	ruimen	in	het	zonnetje	

te	zetten.	Hans	Roach	was	de	eerste,	dagelijks	loopt	hij	samen	met	zijn	hond	een	rondje.	Elke	week	een	winkelwagen	vol	zwerfafval		

is	 het	 resultaat.	Alle	 vrijwilligers	 van	de	opruimochtenden	werden	 in	 de	 zomer	 getrakteerd	op	 een	heerlijke	 lunch,	 als	 dank	 voor		

hun	inzet	voor	een	schoner	Leusden!

Heel Leusden schoon, daar gaan we voor

2015	was	een	 jaar	van	opstarten,	voor	2016	werd	de	blik	gericht	op	de	mogelijkheid	om	verder	de	 samenwerking	 te	zoeken	met		

organisaties	en	partijen	in	Leusden.	Er	komt	steeds	meer	bekendheid	voor	Opgeruimd	Leusden,	nu	moet	die	verder	vertaald	worden	

naar	actief	deelnemen	door	zoveel	mogelijk	Leusdenaren.	Heel	Leusden	schoon,	daar	gaan	we	voor.

Samenwerking geeft kracht

In	2016	zijn	diverse	activiteiten	georganiseerd	met	andere	partijen,	onder	andere:

•	 start	Leusden	Fit:	de	Dunking	Basket	met	zwerfafval	geïntroduceerd

•	 trashure	hunten	met	de	jeugd	van	de	natuurclub	van	De	Groene	Belevenis

•	 inloopavond	tijdens	Duurzaam	Doen	Dagen	|	Meedoen	aan	Festifair

•	 speciale	editie	Donald	Duck	voor	alle	basisschoolleerlingen	in	samenwerking	met	Nederland	Schoon

•	 afvalbakken	beschikbaar	gesteld	voor	foodfestival	Delicious	Dishes

•	 gebied	rondom	Pon	Dealer	Groep	Leusden	en	Tango	Tankstation	schoon	houden:	in	samenwerking	met	deze	partijen	

•	 voorleesactie	Dag	van	de	Duurzaamheid	over	plastic	soup	met	de	wethouders	van	de	Gemeente	Leusden	

•	 knikkertegels	van	gerecycled	plastic	voor	schoolpleinen.
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Aansluiten bij landelijke activiteiten

Nieuwjaarsvegen

Ook	op	1	januari	2017	hebben	weer	veel	Leusdenaren	meegedaan	aan	het	Nieuwjaarsvegen.	En	dit	jaar	hebben	ook	weer	een	aantal	

bewoners	hun	inzet	beloond	gezien	met	het	krijgen	van	een	heerlijke	taart	om	te	delen	met	de	buren!

Landelijke Opschoondag: samen je wijk schoonhouden!

In	 2017	 heeft	 Leusden	weer	meegedaan	 aan	 de	 Landelijke	Opschoondag.	Dit	 jaar	 vooral	 gericht	 om	mensen	 in	 hun	 eigen	 straat		

aan	 de	 slag	 te	 laten	 gaan.	 In	 wijken	 zoals	 Alandsbeek	 en	 Rozendaal	 (Eurowoningen)	 gingen	 buurtgenoten	 aan	 de	 slag.	 In		

Leusden-Zuid	 ging	Mathilde,	 geïnspireerd	door	het	 boek	 ‘Superjuffie	 in	 de	 soep’	 fanatiek	met	haar	moeder	 Like	 aan	de	 slag.	Met	

ondersteuning	van	Opgeruimd	Leusden	resulteerde	dit	 in	meer	dan	100	schoolkinderen	en	betrokken	ondernemers	rondom	MFC	

Antares	die	deelnamen	aan	een	opschoonactie.

Alle basisscholen afvalvrij

In	Leusden	zijn	in	2016	de	eerste	afvalvrije	scholen	van	start	gegaan.	De	Groene	Belevenis	is	partner	van	Opgeruimd	Leusden	als	het	

gaat	om	het	vergroten	en	overbrengen	van	de	duurzaamheidsgedachte	bij	basisscholen.	Samen	met	Voila	en	de	Gemeente	Leusden	

heeft	De	Groene	Belevenis	een	overeenkomst	getekend	waarin	 is	opgenomen	dat	de	partijen	 samen	de	Leusdense	 scholen	 in	de	

komende	 	 jaren	afvalvrij	maken.	 In	2017	zijn	12	basisscholen	aan	de	slag	gegaan	met	afvalvrije	school	worden.	 In	2018	sluiten	de	

laatste	scholen	in	Leusden	bij	dit	initiatief	aan.

Aansluiten bij gemeentelijk beleid

Brief aan gemeente: verzoek zwerfafvalklepjes & compensatie structurele zwerfafvalopruimers

In	2017	is	het	omgekeerd	inzamelen	gestart	in	Leusden.	In	een	brief	aan	de	gemeente	Leusden	heeft	Opgeruimd	Leusden	gevraagd	

zwerfafvalklepjes	 te	 plaatsen	 in	 de	 ondergrondse	 afvalcontainers	 die	 sinds	 de	 zomer	 in	 alle	wijken	 staan.	Dit	 verzoek	 is	 door	 de	

gemeente	gehonoreerd	en	gefinancierd	vanuit	de	beschikbare	Nedvang	gelden.	De	gemeente	heeft	de	plaatsing	voor	haar	rekening	

genomen.	In	overleg	is	besloten	bewoners	de	mogelijkheid	te	bieden	om	op	1	januari	nieuwjaarsvegers	in	de	gelegenheid	te	stellen	

gratis	 hun	 vuurwerkafval	 in	 te	 leveren.	 Ook	 zijn	 er	 samenwerkingsafspraken	 gemaakt	 voor	 structurele	 zwerfafvalopruimers	 en	

compensatie	voor	het	inleveren	van	het	zwerfafval	na	1	januari	2018.	Hiervoor	zijn	criteria	opgesteld	en	een	procedure	is	afgestemd	

met	gemeente	Leusden.

Peukentegels bushokjes: doe eens leuk met je peuk!

Opgeruimd	Leusden	is,	in	samenwerking	met	de	gemeente	Leusden,	gestart	met	een	campagne	om	het	aantal	peuken	bij	en	rondom	

de	bushaltes	in	Leusden	te	verminderen.	Bij	de	4	bushaltes	in	Leusden	waar	de	meeste	mensen	instappen	en	waar	op	het	moment		

van	onderzoek	de	grootste	hoeveelheid	peukenafval	ligt,	zijn	peukentegels	geplaatst.	Naast	flesjes	en	blikjes	zijn	het	de	peuken	die		

een	groot	deel	van	het	zwerfafval	vormen	in	Leusden.	Opgeruimd	Leusden	wil	hier	graag	samen	met	alle	Leusdenaren	mee	aan	de	slag:		

doe	eens	leuk	met	je	peuk!	Met	gemak,	kan	de	peuk	ook	in	de	(tegel)afvalbak!

Samen met een scherpe blik!

Samen	gaan	we	vanaf	begin	2018,	als	de	bewoners	moeten	betalen	voor	het	inleveren	van	hun	restafval	per	zak,	kijken	wat	het	effect	

is	op	het	zwerfafval	in	Leusden.	De	zwerfafvalklep	is	een	mooie	stap	om	alle	Leusdenaren	de	mogelijkheid	te	geven	om	binnen	een	

korte	afstand	altijd	hun	eigen	kleine	afval,	dan	wel	gevonden	zwerfafval	zonder	kosten	weg	te	gooien	in	de	container.

Jaarblik 2017
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Faciliteren van zelfstandige initiatieven

Schoon Maximaplein e.o.

Na	de	eerste	opschoonactie	 in	maart	hebben	de	actieve	bewoners	en	ondernemers	van	Leusden-Zuid,	 georganiseerd	 in	Leusden	

ZeT	structurele	acties	opgezet	om	Leusden-Zuid,	met	name	het	Maximaplein,	zwerfafval	vrij	te	krijgen	en	te	houden.	Samen	met	de		

ondernemers	en	wethouder	Overweg	is	een	convenant	getekend.	Opgeruimd	Leusden	faciliteert	in	de	organisatie	en	communicatie	

en	 stelde	 hesjes,	 prikkers,	 afvalbakken	 en	 een	 peukenpaal	 beschikbaar.	 Alle	 deelnemende	 ondernemers	 hebben	 een	 sticker		

“Wij	gaan	voor	een	schoon	Maximamplein!”	bij	de	ingang	van	hun	zaak.	

Wijk Alandsbeek

Ook	 in	de	wijk	Alandsbeek	 is	de	werkgroep	Groen	van	Buurkracht	Alandsbeek	actief	om	op	regelmatige	basis	met	bewoners	een	

opschoonrondje	door	de	wijk	te	doen.	Afvalprikkers	hebben	ze	van	Opgeruimd	Leusden	gekregen.

Samenwerken met andere organisaties

Avond4daagse Leusden

In	2017	heeft	Opgeruimd	Leusden	samen	met	de	nieuwe	organisatie	van	de	Avond4daagse	ingezet	op	een	schone	avondvierdaagse.	

Alle	 communicatie	en	het	uitdelen	van	de	 zakken	heeft	 geresulteerd	 in	wandelaars	die	 zich	gedurende	de	week	 steeds	bewuster		

werden	 van	 het	 afval.	 In	 veel	 gevallen	werden	 ze	 steeds	 fanatieker	 in	 het	 verzamelen	 van	 (zwerf)afval.	 Sight	 Landscaping	 heeft		

gezorgd	voor	afvalcontainers	op	de	routes	en	heeft	aan	het	eind	het	ingezamelde	afval	afgevoerd.	Basisschool	Het	Christal	werd	als		

schoonste	school	beloond	met	ijs	van	Jacco’s	voor	de	hele	school.	Alle	wandelaars	samen	hebben	ca.	100	kg	(zwerf)afval	ingeleverd.

Burg. Buiningpark | Bavoortseweg

Buurtcentrum	Fort33	 zet	 zich	 samen	met	 de	 jongeren	 van	 de	 hangplek	 in	 voor	 het	 schoonhouden	 van	 de	 omgeving.	Opgeruimd		

Leusden	 is	samen	met	de	verschillende	verenigingen	en	gemeente	Leusden	bezig	met	het	ontwikkelen	van	afspraken	rondom	het	

beter	 schoonhouden	van	het	gebied	bij	het	Burgemeester	Buiningpark|	Bavoortseweg.	 In	de	zomer	zijn	er	peukentegels	en	extra		

afvalbakken	geplaatst	bij	Fort33.	Elk	weekend/week	wordt	er	intensief	gebruik	gemaakt	van	de	sport-	en	recreatie-accommodaties	in	

dit	gebied.	Dit	leidt,	helaas,	veelal	tot	meer	dan	gemiddeld	zwerfafval.	Dit	moet	en	kan	anders.	Opgeruimd	Leusden	maakt	zich	hard	

om	dit	met	de	verschillende	partijen	te	realiseren.	In	2018	gaan	we	hier	in	het	kader	van	Schoon	Belonen	mee	verder.

Maatwerkregeling Zwerfafval RWS

Opgeruimd	 Leusden	 heeft	 deelgenomen	 aan	 de	 Maatwerkregeling	 Zwerfafval	 van	 RWS.	 Bureau	 Planterra	 is	 hierbij	 door	 RWS		

aangesteld	om	voor	Opgeruimd	Leusden	een	maatwerkadvies	te	maken.	We	hebben	in	overleg	dit	advies	gericht	op	de	wijkaanpak,	

het	betrekken	en	daadwerkelijk	activeren	van	bewoners	om	hun	eigen	straat/wijk	zwerfafvalvrij	te	krijgen	en	te	houden.	Dit	traject	is	

in	2017	gestart	en	zal	in	2018	verder	in	gang	worden	gezet.

Ondersteunen lokale initiatieven
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Jeugd Marcuskerk

De	 Marcuskerk	 is	 aangesloten	 als	 Groene	 Kerk	 en	 staat	 voor:	 groen	 geloven	 is	 duurzaam	 doen.	 De	 werkgroep	 duurzaamheid	

gaat	de	komende	tijd	verder	met	het	betrekken	van	haar	leden	bij	duurzaam	doen.	In	de	zomer	is	de	jeugd	aan	de	slag	gegaan	met	

zwerfafval	verzamelen	rondom	de	kerk	en	heeft	hiermee	kunstwerken	gemaakt.	Opgeruimd	Leusden	heeft	voor	de	hesjes,	prikkers	

en	afvalzakken	gezorgd.

Schoolvoetbaltoernooi

Tijdens	de	meivakantie	neemt	een	groot	deel	van	de	Leusdense	jeugd	deel	aan	het	Schoolvoetbaltoernooi	bij	Roda’46.	Op	vele	plekken	

stonden	afvalcontainers,	 peukenemmers	en	hingen	afvalzakken.	Vrijwilligers	 van	Roda’46	hielpen	mee	door	 rond	 te	 lopen	op	het	

terrein.	Ook	de	Dunking	Basket	was	van	de	partij.	Menig	kind	heeft	even	een	worp	gedaan	in	de	zwerfafval-basket!	Samen	voor	een	

schoon	Leusden	ook	tijdens	evenementen.

Herfstwandeling Lions Leusden

Tijdens	de	herfstwandeling	van	de	Lions	Leusden	zijn	deze	dag	in	oktober	de	grote	afvalbakken	geplaatst	op	verschillende	plekken	in	

Den	Treek.	Een	mooie	eerste	samenwerking,	op	naar	volgend	jaar!

Goede voorbeelden in het zonnetje zetten

Opgeruimde opsteker

Ook	 dit	 jaar	 zetten	we	mensen	 die	 zich	 regelmatig	 actief	 inzetten	 voor	 het	 schoonhouden	 van	 hun	 eigen	 buurt	 in	 het	 zonnetje.		

Zo	ook	Jan	Westerhof.	Zelf	actief	met	opruimen,	maar	ook	samen	met	zijn	kleinkinderen.	Hij	ziet	graag	dat	Leusdenaren	hun	eigen	

omgeving	‘adopteren’.	Iets	waar	Opgeruimd	Leusden	in	2018	actief	mee	aan	de	slag	gaat!	

Educatie

Lespakket : Wat doe je met je afval?

In	de	afgelopen	 jaren	zijn	er	voor	Opgeruimd	Leusden	door	De	Groene	Belevenis	verschillende	 lespakketten	ontwikkeld.	 In	2017		

is	er	een	6e	lespakket	rondom	afval	ontwikkeld:	“Wat	doe	je	met	je	afval?”	In	plaats	van	spullen	weg	te	gooien,	kun	je	ze	ook	weggeven.	

De	leerlingen	worden	hier	meegenomen	in	de	kringloop	van	spullen.	Centraal	staat	het	bezoek	aan	de	kringloopwinkel	in	Leusden.	

De	 leerlingen	staan	stil	bij	het	weggeven	van	spullen	die	nog	waardevol	kunnen	zijn	voor	anderen,	en	bij	het	kopen	of	krijgen	van	

tweedehands	spullen	(in	plaats	van	nieuw).	Na	het	bezoek	aan	de	kringloopwinkel	komen	de	leerlingen	ook	zelf	in	actie.	Ze	gaan	in		

de	omgeving	van	school	zwerfafval	opruimen	en	staan	stil	bij	de	vraag	waarom	er	zwerfafval	ligt.	In	2017	werkten	501	leerlingen	met	

de	6	verschillende	lespakketten	aan	het	thema	zwerfafval.	Daarnaast	hielden	scholen	zelf	diverse	zwerfafvalacties.

Speciale lespakketten BSO’s

Opgeruimd	Leusden,	in	samenwerking	met	De	Groene	Belevenis,	ontwikkelde	speciaal	voor	BSO	groepen	het	Recycle	je	Rot	Spel	en	

een	Doe-pakket	met	opdrachten	over	afval	sorteren,	zwerfafval	en	afbraaktijden.	Ruim	200	kinderen	onderzochten	de	afvalsituatie	

op	de	eigen	BSO	en	trokken	de	wijk	in	om	zwerfafval	te	zoeken.	Deze	aanpak	trok	de	aandacht	van	Nederland	Schoon	en	De	Groene	

Belevenis	is	met	Nederland	Schoon	in	overleg	als	kennispartner.
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Educatie en bewustwording

Continueren bewustwordingscampagnes en educatieprogramma’s

Uiteraard	continueren	we	de	opruimochtenden,	bewustwordingscampagnes	en	educatieprogramma’s,	we	willen	steeds	meer	bewo-

ners	betrekken.	Maar	de	insteek	zal	steeds	meer	gericht	zijn	op	het	door	inwoners	van	Leusden	zelf	laten	oppakken	van	hun	verant-

woordelijkheid	zodat	we	optimale	gedragsverandering	bewerkstelligen.

	 Bewoners, buurten en bedrijven hun eigen gebied laten adopteren

Adopteer je eigen straat of wijk: gewoon bij jou voor de deur!

Wat	 is	er	mooier	dan	 in	een	schone	wijk	wonen.	Elke	dag	een	aantal	 ‘zwerfies’	opruimen	 in	 je	eigen	straat,	of	actief	met	 je	buren		

eens	per	week	een	rondje	lopen.	Je	kan	het	op	je	eigen	manier	doen	en	wanneer	het	jou	uitkomt:	je	bent	even	lekker	in	de	buitenlucht,

kunt	 een	wandeling	maken,	met	 je	 buren	 bijpraten,	 je	 lichaam	 is	 in	 beweging.	Kortom	 alleen	maar	 voordelen	 die	 je	 cadeau	 krijgt		

bij	een	rondje	zwerfafval	opruimen!	Bij	de	acties	zal	ook	gekeken	worden	naar	mogelijkheden	van	schoon	belonen,	dit	in	navolging	van	

pilotprojecten	van	Nederland	Schoon	en	het	maatwerkadvies	van	RWS	|	Planterra.

Opgeruimde Leusdenaar op de kaart

Begin	 2018	 zullen	 we	 elke	 Leusdenaar	 die	 een	 eigen	 straat	 adopteert	 zichtbaar	 maken	 op	 de	 Opgeruimde	 kaart	 van	 Leusden.		

Een	 initiatief,	 geïnspireerd	 door	 zwerfafvalzat.nl	 uit	 Amersfoort.	 Langzaamaan	 zorgen	we	 zo	 dat	 de	 kaart	 van	 Leusden	 helemaal		

‘bezet’	is.	En	kunnen	we	faciliteren	dat	heel	Leusden	zwerfafvalvrij	wordt	gehouden.

Blik op 2018-2022

Bij de start in 2015 lag de focus op opruimen. Inmiddels is dit flink verbreed door de vele bewustwordings- en  
educatieprogramma’s in samenwerking met verschillende organisaties en initiatieven. Het doel van Opgeruimd  
Leusden voor de komende 5 jaar is om toe te groeien naar een netwerk van zelfdragende initiatieven zodat inwoners 
van Leusden steeds meer zelf de verantwoordelijkheid nemen voor een schone leefomgeving zonder zwerfafval.  
In Leusden is schoon de norm, en iedereen voelt zich daar op zijn eigen manier verantwoordelijk voor. Opgeruimd 
Leusden is hierin het beeldmerk en de aanjager. Door te inspireren, te organiseren, te valideren en successen te  
communiceren maken we met elkaar de verandering steeds groter. 

2017: de statistieken op een rij

Vrijwilligers opruimochtenden:  65 (1620 uren opruimen tijdens de opruimochtenden)

Routekaarten:  27

Opgehaald zwerfafval:  1560 kilo

Lespakketten: 6 (gebruikt door 501 leerlingen)

Filmpjes:  6

Digitale nieuwsbrieven:  9 (naar 180 e-mailadressen)

Radio:  Interview Golfbreker Radio

Lokale kranten:  2x artikel | Leusder Krant: 12x artikel + diverse vermeldingen 

 duurzame pagina De Groen Belevenis 

Website:   2.236 sessies met een gemiddelde duur van 2 minuten en 3 seconden  

 gemiddeld waarbij 4,05 pagina’s zijn bezocht | 1651 bezoekers waarvan  

 73,2% nieuwe en 26,8% terugkerende bezoekers |9.062 paginaweergaven

Facebook:  561 volgers | 132 posts | aantal bereikte mensen 138.430 | 1629 likes

Twitter:  318 volgers | 94 tweets | 83.663 weergaven



www.opgeruimdleusden.nl

Bedrijventerreinen

Naast	 buurten,	 kunnen	 ook	 bedrijven	 en	 bedrijventerreinen	 zich	 inzetten	 voor	 een	 schone	 omgeving.	 Opgeruimd	 Leusden	 gaat		

actief	in	gesprek	met	ondernemers	en	bedrijventerreinen.

Winkelcentra zwerfafvalvrij 
Winkelcentra

In	 2017	 hebben	 bewoners	 en	 ondernemers	 van	 het	Maximaplein	 e.o.	 in	 Leusden-Zuid	 met	 verschillende	 acties	 structureel	 hun		

verantwoording	 gepakt	 als	 het	 gaat	 om	 het	 schoonhouden	 van	 de	 eigen	 leefomgeving.	 Ook	 winkelcentrum	 De	 Biezenkamp	 wil	

zich	steeds	meer	op	de	kaart	zetten.	De	ondernemers	daar	willen	graag	ook	dat	hun	winkelcentrum	schoon	 is.	Samen	met	bewo-

ners,	ondernemers,	het	MFC	Atlas	en	gemeente	Leusden	zal	Opgeruimd	Leusden	in	het	voorjaar	van	2018	de	aftrap	geven	voor	een	

schoon	Biezenkamp.	 In	 de	week	 van	 de	 Landelijke	Opschoondag	worden	 er	 verschillende	 activiteiten	 georganiseerd.	Opgeruimd		

Leusden	streeft	ernaar	dat	ook	Winkelcentrum	De	Hamershof	in	de	toekomst	aansluit.	

 Samenwerken met andere organisaties

Schone parkeerterreinen rondom de sportvelden

In	 het	 voorjaar	 van	2018	 zal	 rondom	de	 sportvelden	bij	 de	Bavoortseweg	een	 start	 gemaakt	worden	voor	de	 campagne:	 schone		

parkeerterreinen	 rondom	 sportvelden.	 In	 samenwerking	 met	 de	 SRO,	 Roda	 ’46,	 LTV	 Lockhorst,	 Zwembad	 Octopus,	 Fort33,		

De	 Duivenvereniging,	 Korfbalvereniging	 Antilopen,	 Leusder	 Handbalvereniging,	 SNO,	 Leusden	 Fit,	 Gemeente	 Leusden	 en		

Sight	Landscaping	worden	diverse	maatregelen	genomen	om	mensen	bewust	te	maken	van	zwerfafval	in	het	gebied.	De	gemeente		

zal	 het	 gebied	 voorzien	 van	 meer	 afvalbakken.	 Via	 een	 convenant	 worden	 afspraken	 gemaakt	 hoe	 gezamenlijk	 kan	 worden		

gezorgd	 voor	 een	 zwerfafvalvrij	 gebied.	 In	 de	 komende	 jaren	worden	ook	 voor	 de	 andere	 parkeerterreinen	 rondom	 sportvelden		

projecten	geïnitieerd	en	gefaciliteerd.

De	 komende	 jaren	 wil	 Opgeruimd	 Leusden	 de	 samenwerking	 met	 andere	 organisaties	 voortzetten	 en	 nieuwe	 samenwerkingen		

aangaan.	Hierbij	richten	we	ons	op	het	initiëren	en	faciliteren	van	structurele	activiteiten.	De	betrokken	partijen	zijn:

Samen voor
een schone buurt! Wij gaan voor 

een schoon Leusden!

Ik ben 
Opruim-ambassadeur!

•	 Gemeente	Leusden

•	 Voila

•	 Basisscholen	Leusden

•	 Winkelcentrum	De	Hamershof

•	 Winkelcentrum	Maximaplein

•	 Winkelcentrum	De	Biezenkamp

•	 Bedrijventerreinen	

•	 (Sport)verenigingen

•	 SRO

•	 SNO

•	 BSO’s

•	 Leusden	Fit	|	Buurtsportcoaches

•	 De	Groene	Belevenis

•	 Leusdense	evenementen

•	 Mileustraat	’t	Spiegel
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