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Samen voor een schoon Leusden!
Opgeruimd Leusden is een samenwerking van actieve inwoners voor een zwerfafvalvrij Leusden. Wij willen onze gemeente schoner krijgen en houden, door opruimochtenden, bewustwordingscampagnes en educatieprogramma’s. Herhaaldelijk laten zien dat het ook anders kan
is onze positieve prikkel om Leusden opgeruimd te houden.
Bij de start in 2015 lag de focus op opruimen. Inmiddels is dit flink verbreed met verschillende bewustwordingscampagnes en
educatieprogramma’s. We werken samen met veel verschillende organisaties en initiatieven. Het doel van Opgeruimd Leusden
is om toe te groeien naar een netwerk van zelfdragende initiatieven en dat inwoners van Leusden steeds meer zelf de verantwoordelijkheid nemen voor een schone leefomgeving zonder zwerfafval.
Het uitgangspunt is dat als er geen zwerfafval ligt, we het ook niet op hoeven te ruimen. In Leusden is schoon de norm. Iedereen voelt zich daar op zijn eigen manier verantwoordelijk voor. Opgeruimd Leusden is hierin het beeldmerk en de aanjager.
Door te inspireren, te organiseren en successen te communiceren maken we met elkaar de verandering steeds groter. Stichting
De Groene Belevenis coördineert en Appel&Eelman communicatie en meer…ondersteunt Opgeruimd Leusden met organisatie
en communicatie.
Ook dit jaar hebben we dankzij mooie samenwerkingen en de vele vrijwilligers weer stappen gezet in het schoner krijgen en
houden van de gemeente Leusden.
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Nieuwjaarsvegen
Bij de jaarwisseling 2019-2020 hebben weer veel mensen genoten van het vuurwerk. Op verzoek van Opgeruimd Leusden konden inwoners gratis vuurwerkafval inleveren bij de Milieustraat
op 2, 3 en 4 januari. Via social media stuurden opruimers een foto van hun Nieuwjaarsvegen.
Dit jaar hebben we weer een aantal actieve Nieuwjaarsvegers in het zonnetje gezet en een
taart overhandigd om met hun buren te delen! Kleine moeite, grootse resultaten. Ook RTV
Utrecht is langs geweest en heeft er een mooi filmpje van gemaakt: https://www.rtvutrecht.nl/
embedded/2438851/

Opruimochtenden
Ook dit jaar hebben we weer opruimochtenden gehouden. Helaas kon door Corona de helft
van de ochtenden door gaan. Tijdens de ochtenden gingen we met ca. 10-15 vrijwilligers een
aantal uren aan de slag. Uit de verschillende routekaarten werden per opruimochtend een
aantal routes geselecteerd. Per seizoen ligt er soms meer/minder afval op bepaalde routes.
Sommige routes, de doorgaande wegen in Leusden, zijn helaas nog steeds vaak erg vuil. Dit
jaar zijn er ook helaas veel mondkapjes gevonden.

Opgeruimde lunch
Zonder vrijwilligers kan Opgeruimd Leusden niet. Dus ook dit jaar hebben wij ze in het
zonnetje gezet door ze te bedanken voor hun inzet met een lunch bij De Groene Belevenis.
Wethouder Wim Vos sprak zijn dank uit aan de 40 aanwezigen, allen actieve opruimers.
Een mooie gelegenheid om de werkzaamheden en de plannen samen door te nemen aan de
hand van een presentatie door Opgeruimd Leusden.

Recycle Kunst
Samen met Atelier CreaB hebben we een Workshop speciaal voor kinderen georganiseerd.
De kinderen gingen eerst een rondje zwerfafval opruimen in de wijk rondom De Groene
Belevenis. Vervolgens werden van de verzamelde materialen mooie recycle kunstwerken
gemaakt! De ochtend werd afgesloten met een lunch, heerlijk in het zonnetje buiten.

World Cleanup day
Tijdens de World Cleanup day 19 september 2020 liepen ook veel Leusdenaren mee. Op
deze Opruimochtend werden er verschillende routes gelopen, gezamenlijk werd 110 kilo
zwerfafval opgehaald.

Troeptrimmen
Samen met LeusdenFit organiseerden we Troeptrimmen. Hardlopen en dan onderweg zwerfafval opruimen. Een opruimrondje maar dan op snelheid. Uiteraard eerst met een goede warming
up door de mannen van LeusdenFit en vergezeld van Arie Afval werd fanatiek afval geraapt.
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Zwerfafval App HelemaalGroen
Speciaal voor opruimers van zwerfafval is de Nederlandse app HelemaalGroen ontwikkeld.
Wie deze app gebruikt helpt mee om te laten zien waar zwerfafval geraapt is. Opgeruimd
Leusden roept op de app te gebruiken, om zo inzicht te krijgen hoe groen Leusden is . Heb je
een route gelopen, dan kleurt hij groen. Na een maand kleurt de route van groen naar oranje
en bruin, zo weet iedereen dat deze plek weer een opruimrondje kan gebruiken. De app wordt
inmiddels intensief gebruikt door vele Leusdenaren.

Schoon winkelgebied
Hoe schoon zijn onze winkelcentra eigenlijk? Opgeruimd Leusden heeft dit jaar een
Winkelgebieden Scan laten uitvoeren door Nederland Schoon in samenwerking met
ABR Activatie. Dit is gedaan bij de De Hamershof en De Biezenkamp. Het rapport wordt
begin 2021 gepresenteerd. Opgeruimd Leusden zal dit delen met gemeente en de winkelverenigingen, om samen te kijken welke stappen er mogelijk zijn om de winkelcentra nog
schoner te krijgen. In 2021 wordt ook bij de winkelcentra in Achterveld en Leusden-Zuid een
Winkelgebieden Scan uitgevoerd.

Afvalsorteerbak Hamershof
Op het winkelcentrum De Hamershof staat sinds het najaar op ‘t Plein een afvalsorteerbak.
Deze afvalbak, waar bezoekers van het winkelcentrum hun afval gescheiden in kunnen
achterlaten, is gedoneerd door Hans Voorn. Hans is bij veel Leusdenaren bekend als dé
man die elke dag door heel Leusden zwerfafval opruimt met en zonder zijn beagle Floor. In
2018 heeft Hans uit handen van de gemeente Leusden de Annie de Beaufortspeld gekregen voor zijn inzet. De cheque die hij van Stichting De Boom bij deze onderscheiding kreeg,
wilde hij graag inzetten voor het realiseren van de eerste afvalsorteerbak in Leusden. Bij de
opening hebben kinderen van basisschool De Hobbit samen met Arie Afval een wedstrijd afval
sorteren gespeeld.

Schoon Belonen bij sportverenigingen
Er is een start gemaakt met het project Schoon Belonen bij sportverenigingen. De eerste
afspraken over anders met (zwerf)afval omgaan zijn gemaakt met handbalvereniging LHV
en tennisvereniging LTV Lockhorst, SV Achterveld en Leusden Fit. In verband met de
Coronamaatregelen is het uitrollen van deze activiteiten verschoven naar 2021.

Opgeruimde Leusdenaar op de digitale kaart
Inwoners, bedrijven, scholen en verenigingen die een buurt, straat of plein adopteren,
kunnen zich aanmelden voor registratie op de digitale kaart. Leusden telt er al 51!
Deze mensen kunnen via Opgeruimd Leusden een grijper en vuilniszakken ontvangen.
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Arie Afval – Opruimfilmpjes
In 2020 zijn we op pad geweest met Arie voor
het maken van een aantal filmpjes om inwoners
van Leusden op te roepen om Opgeruimde
Leusdenaar te worden. De eerste opnamen zijn
gemaakt. Helaas kon er in 2020 niet gefilmd
worden op scholen en bij bedrijven. De
werkzaamheden worden in verband met Corona
in 2021 voortgezet.

2020: de statistieken op een rij
Collectieve opruimacties:

Verschillende opruimochtenden en middagen met de
vrijwilligers van Opgeruimd Leusden, actieve wijken
zoals Leusden-Zuid en Achterveld, Alandsbeek en
Groenhouten totaal 6 dagdelen verdeeld over het jaar.

Opgeruimde Leusdenaren
op de kaart:

51 mensen ruimen structureel op in geadopteerde
gebied.

Lespakketten:

6 lespakketten met totaal 210 basisschoolleerlingen.

Digitale nieuwsbrieven:

6 (naar 278 e-mailadressen).

Lokale kranten:

14x Artikel Leusder Krant + duurzame pagina
De Groen Belevenis.

Website:

2247 sessies met een gemiddelde duur van 65 seconden
waarbij 7108 pagina’s zijn bezocht | 1886 bezoekers
waarvan 99% nieuwe bezoekers en 1% terugkerende
bezoekers. 66,19 % desktop bezoekers, 30,21 %
mobiele bezoekers en 3,60 % tablet bezoekers.

Facebook:

658 pagina likes | 28 berichten gepost | 72601 mensen
bereikt | 1037 likes bij alle berichten.t

Twitter:

609 volgers | 16 tweets | 29171 tweetweergaven.

Instagram:

195 volgers | 75 berichten.
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