
Gratis opruimpakket! 
Helpt u mee met een schoon Haaksbergen? Vraag dan een gratis opruimpakket aan 

bij de gemeente Haaksbergen. Het pakket bestaat uit een afvalgrijper, 

veiligheidshesje, handschoenen en vuilniszakken. Hiermee heeft u alle middelen om 

samen Haaksbergen schoon te houden. Ook ontvangt u een folder met tips, 

veiligheidsinstructie en contactgegevens voor vragen en opmerkingen. 

 
Aanmelden voor BermBrigade: 
• Meld u aan via afval@haaksbergen.nl

• Bel met de gemeente via 053 – 5734567 of geef uw gegevens  

door bij de receptiebalie op het gemeentehuis.

Haaksbergen zonder afval

Meer informatie over afval scheiden? 

Kijk op www.twentemilieu.nl of schrijf je in voor de digitale nieuwsbrief op www.twentemilieu.nl/nieuwsbrief

Zwerfafval is voor veel inwoners een doorn in het oog. Bovendien, afval trekt nog 

méér afval aan. Wist u dat de gemeente Haaksbergen jaarlijks ongeveer  

€ 40.000 uitgeeft aan het schoonhouden van bermen en groen. Dat is veel geld, 

dat beter aan andere dingen kan worden besteed. Iedereen kan bijdragen aan een 

schoner Haaksbergen. Daarom doen wij een beroep op u. Doet u mee? 

Alle beetjes helpen!
Dat kan eenvoudig door tijdens uw wandelingen, fietstochten of ritjes met de 

scootmobiel zwerfvuil op te ruimen. Of dat nu één keer per week, één keer per 

maand of af en toe is. Prima! Als we samen, naar vermogen, bijdragen, heeft dat 

al een positief effect.

Word actief in de BermBrigade! 

Tanja Lammers, vrijwilliger bij Clean Up Please 

Verbeter de wereld, begin bij je zelf
“Vanuit die gedachte ben ik ongeveer tweeënhalf jaar geleden 

gestart met het CUP-project in Haaksbergen, wat staat voor 

Clean Up Please. Inmiddels zijn we met een groep van tien 

vaste vrijwilligers en hebben we elke derde zaterdag van de 

maand een opruimactie, waarbij we met zo’n 4 à 5 personen 

per keer op pad gaan. We zoeken van de tevoren in de 

HelemaalGroep App een opruimroute uit in de omgeving. We 

hebben – samen met IVN Haaksbergen – de krachten 

gebundeld in Zwerfvuil-Collectief Haaksbergen en goede 

contacten gelegd binnen de gemeente. Ons gezamenlijke doel 

is om zwerfafval de komende jaren nog meer op de kaart te 

zetten in Haaksbergen. Zo zijn we bezig met een BermBrigade 

en willen we ook het aantal adoptiebakken in de gemeente 

uitbreiden. In The Gap, het ontmoetings- en bewegingspark in 

het centrum van Haaksbergen, staan al vier van deze 

knalgroene bakken. Ze zijn geadopteerd door een 

zorgboerderij, een bewoner en het CUP-project om zakken met 

zwerfafval in te verzamelen. Deze zakken worden opgehaald 

door Twente Milieu. Zo maken we de cirkel rond. Natuurlijk zijn 

we ook tijdens de Landelijke Opschoondag op 19 maart weer 

actief. Inwoners die mee willen doen, nodigen we van harte uit. 

Houd hiervoor de weekkrant in de gaten of volg onze 

Facebookpagina Zwerfvuil-Collectief Haaksbergen om op de 

hoogte te blijven.” 

Naar schatting komt er in Nederland jaarlijks tussen de 35 en 140 miljoen kilo zwerfafval op straat of in het groen terecht. Het opruimen ervan kost de overheid bijna 200 
miljoen euro per jaar. Bovendien is zwerfafval slecht voor natuur, dier en mens. Het vervuilt de bodem en dieren eten het op of raken erin verstikt. Vissen en zeedieren slaan 
kleine deeltjes plastic op in hun lichaam en zo komt het in de voedselketen terecht. Ook kan plastic zwerfafval door de wind of via rivieren in zee terechtkomen en daar de 
‘plasticsoep’ verergeren. De Europese Unie wil dit een halt toeroepen en stelt daarom steeds strengere richtlijnen op voor het gebruik van plastic voor producten, zoals 
petflesjes, wattenstaafjes en wegwerpproducten. Ook is er sinds 1 juli 2021 statiegeld op kleine plastic flesjes en wordt er gewerkt aan statiegeld op blikjes. Dat zijn goede 
ontwikkelingen. Maar ook u kunt een steentje bijdragen en de strijd aangaan tegen zwerfafval! 

Samen de strijd aan tegen zwerfafval! 

Hoe lang blijft zwerfafval liggen? 

Kauwgom: 20 jaarBanenschil: 1 jaar

Sigaret: oneindig

Blikje: 50 jaar

Plastic flesje: oneindig

De App HelemaalGroen helpt mee aan een schone omgeving. In de gratis app is 
zichtbaar waar zwerfvuil is opgeruimd. Dit werkt stimulerend, want zo is te zien 
dat ook anderen actief zijn.

Hoe werkt HelemaalGroen?
Als je bij aanvang van je opruimactiviteit de app activeert en na afloop de route 

opslaat, verschijnt deze als een groen lijntje op de kaart van Nederland.  

Na een maand verkleurt het groen naar oranje en na twee 

maanden naar bruin. Tenzij de route opnieuw gelopen (en 

opgeruimd) wordt. Zo ziet u makkelijk en snel welke route 

er kortgeleden nog opgeruimd is of wel weer een keer een 

opruimrondje kan gebruiken. Kijk voor meer informatie op 

www.helemaalgroen.nl en download de gratis app!

Download de gratis HelemaalGroen App!

Agenda

Woensdag 9 maart IVN Opschoonronde

Zaterdag 19 maart
09.00 - 12.00 uur

Landelijke Opschoondag 

Help mee met de opruimploegen van IVN en CUP in de strijd tegen zwerfafval. 

Meld je aan via afval@haaksbergen.nl, bij IVN, CUP of via de facebookpagina van het Zwerfvuil-Collectief Haaksbergen


