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helemaal-zonder-zwerfvuil-straat

HOU JE STRAAT PROPER
EN JE VERENIGING OF
SCHOOL BLIJ

CAMPAGNEBEELD

STRAATNET 2017

8STE EDITIE DRAAIBOEK

STRAATNET.NET 2017
Voor u ligt het draaiboek voor de organisatie van
de zwerfvuilactie Straat.net 2017. Samen met
OVAM/Fost plus ‘indevuilbak’, de gemeenten,
verenigingen en scholen organiseren wij deze
grote zwerfvuilactie op vrijdag 17, zaterdag 18
en zondag 19 maart. Wij ondersteunen ook de
World Cleanup ‘Let’s do it! Belgium’ campagne.
Scholen en verenigingen worden uitgenodigd
om de handen uit de mouwen te steken. Met
de actie geven wij samen duidelijk aan dat afval
achteloos wegwerpen als zwerfvuil niet kan.
Indien u reeds vertrouwd bent met het organiseren van Straat.net in uw gemeente loont het
toch de moeite om dit draaiboek grondig door te
nemen en de deadlines in uw agenda te noteren.
Er zijn een aantal wijzigingen ten opzichte van
vorig jaar die uw aandacht vragen. Wij hopen op
een goede opvolging vanuit de gemeenten.

VERGOEDING VOOR
DE OPRUIMERS
We werken met een basisvergoeding van 10
euro per opgeruimde kilometer. Met dit bedrag
kan het grootste deel van de vergoeding voor
de deelnemers – 15 euro per opgeruimde kilometer – betaald worden. Wanneer de gemeente
echter alle deadlines en afspraken goed heeft
opgevolgd, krijgt ze een bonus van 5 euro per
opgeruimde kilometer. In dat geval wordt de
vergoeding voor de deelnemers dus volledig
betaald door Limburg.net. Limburg.net betaalt
uit aan de gemeenten, die op hun beurt doorstorten naar de verenigingen en scholen.

COMMUNICATIE
Gedurende de actie worden Limburg.net en de
deelnemende gemeenten in de picture gezet met
de nodige persaandacht. Limburg.net zorgt voor
een campagnebeeld, affiches en de gemeenten
zullen voorzien worden van het nodige tekst- en
beeldmateriaal voor de gemeentelijke publicaties
en website. Al de informatie, de formulieren, voorbeeldteksten en campagnebeelden vindt u op
ons extranet Infopunt https://info.limburg.net/.

Belgium!

Dit jaar wordt er met verschillende affiches
gewerkt voor verschillende doelgroepen:
verenigingen, scholen, sportclubs. Deze doelgroepen en de gemeenten kunnen deze
affiches downloaden via onze publieke website
en/of een geprinte versie aanvragen.
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STRAAT.NET
INSCHRIJVINGEN

ZWERFVUILCONTAINERS
AFSPRAKEN

HOE INSCHRIJVEN?
ALLES VERLOOPT DIGITAAL.

AFSPRAKEN ZWERFVUILCONTAINERS
VOOR CARDS-GEMEENTEN.

AFSPRAKEN ZWERFVUILCONTAINERS
VOOR GEMEENTEN ZONDER CARDS.

• Er wordt geen aparte container voorzien
op het recyclagepark of andere locatie.

• Er wordt een aparte container voorzien op het
recyclagepark of andere gekozen locatie.

• Het zwerfvuil/sluikstort wordt aangeboden op het recyclagepark om te
deponeren in de reguliere container.

• De voorkeur van Limburg.net gaat naar
het recyclagepark.

• Gemeenten schrijven in via het online
inschrijvingsformulier:
www.limburg.net/Straatnet2017inschrijvingsformulier
• Scholen en verenigingen schrijven in via
het inschrijvingsformulier dat ze naar hun
gemeente sturen. Dit inschrijvingsformulier
wordt hen, samen met de oproep tot deelname, digitaal opgestuurd door Limburg.net.

WIE KAN DEELNEMEN?
De actie is enkel bedoeld voor scholen en
verenigingen. Limburg.net adviseert dat de deelnemers een minimumleeftijd hebben van 11 jaar.
Alle deelnemers zijn verzekerd en worden
ook uitbetaald.

ACTIE RED DE KOE!
Extra deze editie is de actie Red de koe! Het is
een actie voor de 2de graad van het basisonderwijs. Hierover heeft u reeds info gekregen
via Infopunt. De inschrijvingen hiervoor gebeuren rechtstreeks bij Limburg.net, wij geven deze
inschrijvingen door aan de gemeenten zodat
de op te ruimen straten kunnen toegewezen worden. Kinderen van het 3de en 4de leerjaar
krijgen apart opruimmateriaal. Dit materiaal
dient door de gemeente opgehaald te worden
(zie verder). Dit opruimmateriaal dient door de
gemeente terug gerecupereerd te worden bij de
scholen. Daarna houdt u dit materiaal in stock
of u brengt het terug naar Limburg.net. Gezien
er volgend schooljaar waarschijnlijk een herhaling zal komen van deze actie is het aangeraden
om het materiaal zelf in stock te houden.

• Er is een toegangskaart ter beschikking op het park voor Straat.net. Gelieve
deze aan de parkwachters te vragen.
Gelieve geen andere kaarten of persoonlijke e-ID’s te laten gebruiken.
• De kaart wordt gedefinieerd voor zowel
zwerfvuil als voor de sluikstorten binnen de
actie Straat.net. De gemeenten dienen achteraf niet meer apart door te geven hoeveel
kilogram sluikstort ze hebben opgeruimd
en afgevoerd naar het recyclagepark. Dit
wordt nu automatisch geregistreerd.
• De gewichten van het afval worden niet bij
het quotum van de gemeenten geteld.
• Er kan enkel afval aangeboden worden
tijdens de openingsuren van de parken.
Er worden geen toegangscodes gegeven
aan gemeentepersoneel om buiten de
openingsuren te deponeren omdat er
dan geen registratie kan gebeuren.

• De gemeente regelt de toegang tot de
zwerfvuilcontainer zelf.
• Het afval van sluikstorten moet via het
recyclagepark worden afgevoerd en in de
juiste containers worden gedeponeerd.
• De gewichten van het afval van de zwerfvuilcontainer worden niet bij het quotum geteld.
Voor het afval van de sluikstorten is er geen
registratie en wordt mee opgenomen in de
gewichten van het recyclagepark. De resultaten zullen vanaf mei beschikbaar zijn voor
deze gemeenten.
• Op het inschrijvingsformulier vragen we ook
de locatie van de zwerfvuilcontainer aan te
duiden. Dit zou een plaats moeten zijn die kan
worden afgesloten of waar voldoende toezicht
is. Limburg.net kan een aantal steekproeven
uitvoeren en ter plaatse komen om te kijken
of de container juist gebruikt wordt. Gelieve
een adres te vermelden, dit is nodig voor de
chauffeur die de container komt plaatsen.
• Indien de container niet wordt gebruikt wordt
de huurprijs en de transportkosten gerecupereerd bij de gemeente. Ook oneigenlijk
gebruik van de container wordt aangerekend:
banden, AEEA en ander afval in de container dat er niet thuishoort. De betreffende
gemeente ontvangt hiervoor een factuur.
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WAT MAG ER
WORDEN OPGERUIMD?
GEMENGD ZWERFVUIL:

Er worden vanuit OVAM en Limburg.net witte vuilzakken voor gemengd zwerfvuil voorzien. Deze
zakken horen in de container voor zwerfvuil.

PMD:

Het staat de gemeenten vrij om deze fractie
apart te laten opruimen. De gemeenten voorzien zelf de nodige zakken hiervoor op kosten van
Limburg.net. Deze worden afgevoerd langs de
geëigende weg. We verwachten dat de
gemeenten hiervan de hoeveelheden noteren
en aan Limburg.net doorgeven. Opgelet! Deze
fractie moet zuiver zijn.

SLUIKSTORTEN:

De gemeente kan ervoor kiezen om de deelnemers een formulier mee te geven waarop ze
noteren waar er zich sluikstorten bevinden. Dit
formulier bevindt zich op Infopunt. De grotere
afvalstukken kunnen door de deelnemers in kaart
worden gebracht via het formulier. Gemeenten
ruimen de sluikstorten op. Ook hiervan verwacht Limburg.net het resultaat.

STRAATNET
OPRUIMPARCOURS
HET OPRUIMMATERIAAL.

Levering van het opruimmateriaal gebeurt door
OVAM/FOSTPLUS. Limburg.net laat het opruimmateriaal leveren aan de gemeenten. Dit kan in
januari, februari of maart zijn. Als het materiaal er
14 dagen voor de opruimactie nog niet is, gelieve
ons te contacteren. Er wordt een basispakket
geleverd door OVAM/FOSTPLUS, met hierin witte
zakken, werkhandschoenen, grijpers en fluovestjes.
Indien dit basispakket niet volstaat kan er gratis
extra materiaal aangevraagd worden bij Limburg.
net. Bestellen kan via de voorlopige inschrijvingslijst. Onderaan is hiervoor een invulkader voorzien.

OPGELET!

Er worden geen extra grijpers voorzien door
Limburg.net. Het opruimmateriaal voor de Red de
koe! actie dient u op te halen in Hasselt.
Ophalen van het extra materiaal en het materiaal
voor Red de koe! kan tussen 13 en 16 maart.

OPGELET!

De zwerfvuilcontainers dienen niet voor banden,
AEEA en ander afval dat via het recyclagepark kan ingezameld worden. De kosten van
de afgekeurde containers worden verhaald
op de gemeente. Geef duidelijke instructies
aan uw parkwachters en technische dienst.
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SELECTIE VAN OP TE RUIMEN
GEBIEDEN:

De gemeenten maken een selectie van straten
en pleintjes die opgeruimd kunnen worden. Vervolgens verdelen ze deze op te ruimen gebieden
onder de deelnemers. Bij de keuze van op te
ruimen straten en pleinen is veiligheid het
belangrijkste criterium. Gewestwegen en
autostrades komen niet in aanmerking.
Het opruimen van 1 km betekent de straat
aan beide kanten opruimen. Er kan dus
niet per kant gerekend worden.

OPGELET!
Opruimers doen dit enkel wandelend. Niet met
auto’s en aanhangwagens of andere vervoersmiddelen.

TIPS
1

2

Maak gebruik van GIS, indien mogelijk, of een
ander programma om de kilometers te bepalen.
Geef de deelnemers een kaart waarop de
straten staan gemarkeerd die ze gaan opruimen, dit is handiger dan een lijstje.

SCHATTING VAN HET AANTAL
KILOMETERS:

Het is aan te raden even contact op te nemen
met de verantwoordelijke van de school of vereniging om een inschatting te kunnen maken van
het aantal kilometer dat opgeruimd zal worden.
Hou rekening met het volgende:
een gemiddelde voetganger wandelt 4 km/uur.
Het gaat wat minder snel tijdens het opruimen.
Ook de grootte van de groep is bepalend, evenals
de vervuilingsgraad van het gebied. Indien er
bossen en pleinen worden opgeruimd, maakt de
gemeente een inschatting van het aantal km.
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STRAAT.NET 2017
WIE DOET WAT?
TAKEN UIT TE VOEREN
DOOR DE GEMEENTE:
• Inschrijven vóór 16 januari met het online
inschrijvingsformulier en een afschrift van
het besluit van College van Burgemeester en
Schepenen via communicatie@limburg.net
• Lijst met emailadressen verenigingen wordt
ons ten laatste op 23 januari bezorgd via
communicatie@limburg.net. De lijst met
emailadressen van de scholen heeft
Limburg.net zelf.
• Via gemeentelijke infokanalen scholen en
verenigingen oproepen om deel te nemen.
• Voorlopige inschrijvingen doorgeven aan
Limburg.net, via het juiste formulier, ten laatste
op 9 maart. Wij hebben deze info nodig voor de
persmededeling en de verzekering. Opgelet! Dit
is een voorlopige lijst, er kunnen altijd scholen
en verenigingen bijkomen of wegvallen. Dit
laat u ons weten in de definitieve lijst en
hoeft u niet te melden vóór de opruimactie.

TAKEN UIT TE VOEREN
DOOR LIMBURG.NET:

• Veiligheidsvoorschriften
overhandigen aan deelnemers.

• Sturen van een digitale mailing naar scholen
en verenigingen, ten laatste op 1 februari. Het
logo van de gemeente wordt gebruikt in de
mailing, alsook de digitale handtekeningen
van burgemeester en/of schepen.

• Controle van de opgeruimde straten.

• Oproep via website, facebook en twitter.

• Opruimen van gemelde sluikstorten.
(optioneel)

• Het gratis basispakket opruimmateriaal
bestellen bij OVAM/FOSTPLUS en
laten leveren in elke gemeente.

• Verdelen van het opruimmateriaal
onder de deelnemers.

• Doorgeven van de definitieve lijst van
deelnemers en opgeruimde kilometers
aan Limburg.net en de gemeentelijke
financiële dienst, ten laatste op 2 april.
• Uitbetalen van de scholen, verenigingen.
Ten laatste op 11 juni.

• Bekostiging en ter beschikking stellen van
extra opruimmateriaal en beschermkledij.
Er worden geen extra grijpers voorzien.
• Bekostiging van het opruimmateriaal
voor Red de koe!
• Zwerfvuilcontainer voorzien op Limburg.net
recyclagepark of op aanvraag op locatie. Voor
gemeenten zonder Limburg.net park of CARDS
worden er nog containers geleverd op een door
de gemeente opgegeven locatie. Levering is
tussen 6 en 16 maart. De containers worden
terug opgehaald tussen 3 en 14 april.

• De politiediensten op de hoogte brengen van
de actie in functie van de verkeersveiligheid
tijdens de opruimdagen.

• Promotie: campagnebeeld, affiches en
aanlevering van tekst- en beeldmateriaal, pers.

• Verdelen van de op te ruimen straten onder
de deelnemers. Enkel gemeentelijke wegen.

• Verzekering voor alle deelnemers.

• Indien nodig het extra opruimmateriaal en het
opruimmateriaal voor Red de koe! ophalen
bij Limburg.net, tussen 13 en 16 maart.

• Uitbetaling van een vergoeding per opgeruimde
kilometer: 10 of 15 euro, ten laatste op 15 mei.
• Gemeenten die naast deze opruimacties
ook nog structurele of extra acties willen
organiseren in verband met zwerfvuil
kunnen hiervoor van Limburg.net een
vergoeding krijgen via het preventiefonds.
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STRAAT.NET 2017
CONTACT EN INFO

STRAAT.NET 2017
TIJDLIJN / DEADLINES

Het bijbestelde opruimmateriaal
+ Red de koe! materiaal
ophalen bij Limburg.net.
13/03 - 16/03

Voor meer informatie of vragen over
de actie kunt u terecht bij:
Annick De Paepe
011 28 89 53/0478 22 98 84
annick.de.paepe@limburg.net
Informatie over het opruimmateriaal
en afhalingen:
Freddy Vandooren
011 28 89 49
freddy.vandooren@limburg.net of
communicatie@limburg.net

Overmaken lijst
emailadressen
verenigingen.

Voorlopige inschrijvingslijst
overmaken aan Limburg.net.

Geld wordt doorgestort aan
scholen en verenigingen.

23/01

09/03

11/06

Digitaal inschrijven en
afschrift besluit CB&S.

Indien het opruimmateriaal van
Fost Plus/OVAM niet is geleverd,
melden aan Limburg.net.

16/01

03/03

Definitieve lijst overmaken
aan Limburg.net.
02/04

GEMEENTEN

Informatie over de plaatsing en afhaling
van de zwerfvuilcontainers

JANUARI

Lien Carmans
011 28 89 57
lien.carmans@limburg.net

FEBRUARI

MAART

APRIL

MEI

LIMBURG.NET
01/02

Raadpleeg ons Infopunt voor verdere informatie,
beelden (jpg) en documenten.
https://info.limburg.net/
Indien u geen login heeft voor Infopunt, gelieve
dit aan te vragen via communicatie@limburg.net.
Indien u uw paswoord vergeten/kwijt bent,
gelieve dit aan te vragen via
https://info.limburg.net/user/password.

Digitaal aanschrijven
scholen en verenigingen.

26/02
Uiterste inschrijvingsdatum
voor scholen en verenigingen.

03/04 - 14/04

15/05

Zwerfvuilcontainers worden
opgehaald van de locaties.

Geld wordt aan de
gemeenten gestort.

17/03 - 18/03 - 19/03

Straat.net 2017

06/03 - 16/03
Limburg.net laat
zwerfvuilcontainers leveren.
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JUNI

www.twitter.com/limburgnet

www.limburg.net

www.facebook.com/limburg.net

0800/90 720
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