
Geachte leden van de raad, college van B en W, 

Mijn naam is Harry Welp en ik ben voorzitter van de in mei opgerichte Stichting GoClean Veldhoven. 

Wij vertegenwoordigen 180 vrijwillige Zwerfavalpakkers in de gemeente Veldhoven. 

Naast het schoonhouden van Veldhoven, hebben wij ons als stichting  nog meer doelen gesteld. 

Wij vinden dat er in de hoofden van de mensen iets moet gebeuren. Zij moeten zich veel meer 

bewust voelen van het feit dat afval niet op straat hoort maar in de daarvoor bestemde bakken zoals 

prulle bak, kliko’s e.d. 

Wij willen dat bereiken door de volgende activiteiten: 

 De belangrijkste pijler is het geven van voorlichting aan kinderen van de basisschool en het 

Voortgezet Onderwijs. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Als we jonge kinderen bewust 

maken van het afvalprobleem , zullen zij een automatisme gaan kweken bij zichzelf . Ouders , 

leerkrachten moeten dan wel ook het goede voorbeeld geven en kinderen helpen bij dat 

automatiseringsproces in hun doen en laten. Zij moeten leren dat het afval deponeren in de 

daarvoor bestemde bakken normaal is. 

 Die voorlichting geven wij door het uitgeven van een prentenboek dat gericht is op kinderen 

in de leeftijd van 4 tot 8 jaar. Dit prentenboek kunnen wij gratis uitdelen aan alle 

Veldhovense kinderen dankzij bijdragen van gemeente, bedrijven en particulieren. Naast het 

uitgeven van het prentenboek gaan wij met fa De Bries, die de gemeente Veldhoven 

ondersteunt in het afvalproces lessen verzorgen voor die kinderen en direct een opruimactie 

in hun wijk organiseren. Ook gaan we aan de slag in de hogere groepen en hebben we al een 

uitnodiging om een les te verzorgen op het Sondervick College. 

 Wij praten ook met winkeliers en bedrijven. Zij moeten zich verantwoordelijk voelen voor 

een schone omgeving rondom hun bedrijf. Zij moeten  gaan beseffen dat een schone 

omgeving hun visitekaartje is en dat het mensen stimuleert om de omgeving ook schoon te 

houden. In de wet staat dat iedere ondernemer verplicht is om 25 meter rondom zijn bedrijf 

de zaak schoon te houden. Slechts enkele bedrijven doen dit uit eigen beweging. Het 

merendeel is daar niet mee bezig en laat alles over aan de gemeente en aan de 

Zwerfavalpakkers. D.m.v. het gesprek wat we aangaan met deze bedrijven gaan we kijken 

hoe we samen dit probleem kunnen aanpakken. Ze moeten zich verantwoordelijk gaan 

voelen voor hun omgeving. Deze gesprekken hebben al effect bij o.a. Albert Heijn en Jumbo. 

 We zijn in gesprek met landelijke organisaties  en nemen deel aan acties die in den lande 

worden gehouden. Zo is daar de landelijke opschoondag in maart, de World Clean Up Day in 

september, De Plastic Peuk Meuk maand in juni en dan hebben we ook nog onze eigen acties 

zoals het Slotenproject in het voorjaar , het vuurwerkproject direct na Nieuwjaar en acties 

met diverse partijen zoals politiek , verenigingen en bedrijven. 

 We werken samen met GoClean Nederland , Litterati-app en het Zwerfafvalkompas. Vooral 

dit laatste is een instrument dat wij van harte aanbevelen en waarbij het heel goed zou zijn 

als Veldhoven zich hierbij aansluit.  

Op dit moment worden de kosten van het aanpakken van het Zwerfafvalprobleem betaald uit de 

bijdrage die de gemeente krijgt uit een fonds waarin bedrijven een soort van afvalvergoeding in 

storten. Dit geld wordt besteed aan o.a. fa De Bries die zorgt voor materialen ( grijpers, zakken en 

dergelijke), voorlichting en ondersteuning aan de gemeente. Ook gaat het geld op aan de 

ambtenaren die beleid moeten maken en andere administratieve zaken. 



Dit geld is niet genoeg om datgene te bereiken wat wij van Stichting Go Clean Veldhoven voorstaan 

namelijk een schoon Veldhoven , nu maar ook in de toekomst. 

Wij stellen dan ook voor dat de politiek in haar begroting extra gelden vrij maakt voor het oplossen 

van het Zwerfafvalprobleem. Het welzijn van de inwoners, het belang voor een schone omgeving en 

milieu is  dat zeker waard en het voorkomt grotere problemen zoals overlast van ongedierte, ratten 

etc. Een schone wijk is ook een veilige wijk waar de mensen zich prettiger voelen 

180 vrijwilligers helpen al om het afval op te ruimen. Maar er moet meer gebeuren: 

De middelen die door jullie beschikbaar gesteld moeten worden zijn bedoeld om: 

 Veldhoven lid te maken van het Zwerafvalkompas. Dit kost ongeveer 6000 euro per jaar.  Het 

Zweraf alko pas ordt ge uld door alle Zappers d. . . het ake  a  foto’s a  alles at 
ze oppakke . Deze foto’s orde  erza eld i  de Cloud  et daarbij de plaats aar het 
gevonden is, van welk materiaal het gemaakt is, het merk en evt. andere belangrijke 

informatie. Met behulp van al deze gegevens ontstaat er een kaart van een bepaald gebied 

of van een wijk of van de hele gemeente die precies in kaart brengt waar de hotspots van 

Zwerfafval zijn, waar het enorm meevalt en waar bijna niets ligt. Aan de hand hiervan kan de 

gemeente veel gerichter beleid maken v.w.b. het plaatsen van prullenbakken, vangnetten 

e.d. 

 

 Uit de extra gelden kunnen de vervolgstappen uit dit rapport betaald worden: 

 

- Plaatsen van prullenbakken, vangkorven op die plekken waar veel ligt. 

- Campagnes voeren om het zwerfafval op die plaatsen tegen te gaan. 

- Voeren van allerlei campagnes in kranten, met banners en publieke acties . 

- Handhaven van de regels; er moet echt gecontroleerd worden en mensen moeten 

bekeurd worden voor het feit dat ze zaken op straat gooien. Bedrijven en winkeliers 

moeten aangesproken worden op hun verplichtingen. 

Handhaving is naar ons idee erg belangrijk. 

- Beschikbaar stellen van goede materialen voor de vrijwilligers waardoor zij hun werk nog 

beter en prettiger kunnen doen. Ook materialen die hen de gelegenheid geven om te 

werken met bepaalde apps zoals Helemaal Groen, die in beeld brengt waar de Zappers 

geweest zijn en waar het al weer een paar weken geleden is dat iemand daar geweest is ( 

effectiviteit wordt hiermee vergroot). Ook geeft de app het aantal kilometers aan die 

opgeschoond zijn. Op dit moment staat Veldhoven op de derde plaats van heel 

Nederland!  

Ook materialen beschikbaar stellen om de Litterati-app goed te kunnen gebruiken om zo 

het Zwerfafvalkompas te kunnen vullen. Deze kosten komen nu voor rekening van de 

vrijwilligers. Als deze vergoed worden, zullen nog meer mensen gebruik gaan maken van 

deze app waardoor het kompas nog beter gevuld wordt. 

 

 

 

 Voor onze stichting en voor alle 180 Zappers is dit een serieuze zaak. Voor iedereen in Veldhoven 

zou dit een serieuze zaak moeten worden. 



Wij willen heel graag meedenken over en meewerken aan die zaken die een oplossing zijn voor het 

Zwerafvalprobleem. Wij nemen onze verantwoordelijkheid in deze en willen dit graag overbrengen 

aan anderen., 

Op dit moment wordt in Glasgow een milieutop gehouden waarbij grote milieu problemen worden 

besproken. Zaken waar wij met onze pet niet bij kunnen en die we over moeten laten aan de mensen 

die er verstand van hebben. 

 

 

Wel kunnen we onze bijdrage leveren aan een beter milieu en een schonere toekomst voor onze 

kinderen en kleinkinderen in hun eigen leef-en werkomgeving. 

- Zuinig zijn met energie en maatregelen treffen zoals isolatie en tochtwering 

- Vaker de fiets pakken 

- Vergroening van je tuin 

En natuurlijk hoort daar ook bij en dat is ook het meest makkelijke om te 

doen en het kost geen cent: 

Rommel niet op straat gooien maar in de daarvoor bestemde bakken. 

Dit is al een grote bijdrage aan een schonere leef-en werkomgeving. 

Dat moet ons heel wat waard zijn!! 

Ik dank u voor uw aandacht en hoop dat u in de begroting laat zien dat het u ook heel wat waard is. 

Voor meer informatie verwijs ik naar onze website www.stichtinggocleanveldhoven.nl 

 

 


