SAMEN ZWERFVUIL RUIMEN
Toelichting

23 maart 2019

Zaterdag 23 maart wordt voor de 21ste keer een grote zwerfvuilopruimactie opgezet.
Voor deze grote schoonmaak kan Stad Roeselare rekenen op heel wat vrijwilligers die
weer en wind trotseren. Maar ook op andere tijdstippen gaan verenigingen, scholen,
wijken en individuele inwoners aan de slag met zwerfvuilhandschoenen, prikstokken en
afvalzakken.
Net als in het verleden kan Roeselare voor de grote zwerfvuilopkuis rekenen op een
enthousiaste groep vrijwilligers. Zo steken de leden van DC Schiervelde, Lenteland
oudercomité, Jeugd Rode Kruis, Wijkcomité Prinsenhof, VOC Opstap, SintSebastiaanscomité, de Ruiter, Vlaams Kruis, Waterfont, wijkcomité ’t Jezuïetengoed,
Bataviacomité, Groenpark Roeselare, Jong CD&V Roeselare, Schiervelde Bolders en
Wandelclub 55 plussers de handen uit de mouwen. Voor deze twee laatste verenigingen
zal het al de 21ste deelname zijn, ze zijn er al van in het begin bij.
Niet alleen zaterdag gaan inwoners, alleen of in verenigingsverband, aan de slag. Andere
verenigingen, wijken en scholen verkiezen een ander moment om hun stukje Roeselare
op te kuisen. Zo komen Onze Jeugd, VISO, Bubao en Buso Sint-Idesbald, VBS Zilverberg,
Meiboom wijkcomité en VMS in de loop van het jaar in actie.
Ook zetten verschillende particulieren zich in om zelf hun pleintje, hun straat, hun
glasbolsite, steeds net te houden. De Mooimakers kenden een spectaculaire groei. We
zijn al met meer dan 100 vrijwilligers die, individueel of samen met buurtbewoners, een
stukje Roeselare op regelmatige basis zwerfvuilvrij maken. Er zijn reeds
wijk/buurtinitiatieven op De Ruiter, in Krottegem, in het Groenpark en aan de woonsite
Waterfront. Vox Musica, De Bonte Specht, Hagewinde, de Plataan, Sint-Lutgart, MPI
Sterrebos, MSKA, VMS en VISO engageerden zich dan weer in de actie Proper van de
Mooimakers.
Naast het ledigen van de straatvuilnisbakken of het opkuisen van sluikstort worden op
regelmatige basis bermen en grachten zwerfvuilvrij gemaakt. Vele van deze taken
gebeuren in het kader van sociale tewerkstelling.
Verder zetten we in op mooie vuilnisbakken, hondenpoepbuizen langs wandelpaden en
gaan we ondergronds met de glasinzameling.
Zo werkt Roeselare het hele jaar door samen met haar inwoners aan een propere stad.
Via de campagne NET ROESELARE worden burgers gesensibiliseerd om afval correct te
recycleren en minder afval te produceren. We stappen ook mee in campagnes van
MIROM en OVAM.
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