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Betreft: Landelijke Opschoondag op 24 maart 2007 Den Haag, 19 januari 2007

Geachte mevrouw/heer,

Dit jaar wordt voor de tweede keer de 'Landelijke Opschoondag' georganiseerd en wel op 24 maart 2007. Deze
dag vormt de afsluiting van de Week van Nederland Schoon die plaatsvindt van maandag 19 tot en met vrijdag
23 maart 2007. Tijdens deze week laat een vijftal gemeenten op een ludieke manier zien hoe het probleem van
zwerfafval lokaal kan worden aangepakt.
Voor een compleet overzicht kunt u terecht op www.eenschonernederlandliqtvoorhetoprapen.nl.

Veel gemeenten, wellicht ook de uwe, organiseren in het voorjaar zelf al een opschoon- of opzomeractie. Het
ministerie van VROM, het bedrijfsleven en inmiddels al zo'n 60 gemeenten denken dat het effect hiervan kan
worden versterkt door deze inzet te concentreren op één dag, vergezeld van stevige media aandacht in de
voorliggende dagen.

We willen u daarom vragen aan te haken en op 24 maart 2007 samen met ons een signaal af te geven naar uw
burgers, ondernemers, buurt- en wijkverenigingen etc. 'Gezamenlijk de schouders eronder voor een schone
gemeente'. U weet als geen ander dat dit bijdraagt aan een algemeen positiever gevoel over leefbaarheid in uw
gemeente.

Van onze kant helpen wij u bij het uitdragen van de boodschap. Als u meedoet, zorgen wij ervoor dat u een
praktisch pakket ontvangt met ondersteuningsmateriaal. Het gaat dan om een draaiboek en een voorbeeld-
persbericht, maar ook een drietal banieren (spandoek voor over een straat of plein), 30 posters en nog enige
gadgets (leuke weggevertjes) om de dag een extra feestelijk tintje te geven. Deze materialen onderstrepen het
lokale karakter van de actie, met een herkenbare verwijzing naar de landelijke aanpak.

Dus: doe mee en noteer 24 maart 2007 in uw agenda als 'de Landelijke Opschoondag'! Als uw gemeente mee wil
doen en het gratis gemeentepakket wil ontvangen, verzoeken wij u per omgaande te reageren. Als we uw reactie
voor het einde van de maand januari mogen ontvangen, kunnen wij hiermee bij het ontwikkelen van de diverse
materialen rekening houden. U kunt uw deelname doorgeven via bijgaande antwoordfax.

Mede namens VNO-NCW en het ministerie van VROM,

Met vriendelijke groet,
Nederland Schoon

U. Schnier
Directeur

NB: Mocht u al een andere datum hebben vastgesteld voor de voorjaarschoonmaak, dan kunt u het
pakket toch bestellen en inzetten ter versterking van uw eigen actie.
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NederlandSchoon

ANTWOORDFAX

Aanmelding Landelijke Opschoondag 24 maart 2007
S.V.P. faxen naar 070-304 20 88

Ja, wij sluiten ons aan bij de Landelijke Opschoondag op 24 maart 2007 en ontvangen
graag het gratis gemeentepakket.

Wij hebben al een eigen moment vastgesteld voor een opruimactie in het voorjaar.
Daarom lukt het niet om aan te sluiten bij de landelijke datum. Wel willen we graag
gebruik maken van het gratis gemeentepakket om onze actie lokaal te versterken.

Ja, wij/ik doe(n) graag mee aan een (e-mail) discussie over hoe de Landelijke
Opschoondag in 2008 nog steviger kan worden ingezet. Via onderstaand e-mailadres zijn
wij/ben ik te bereiken.

Gemeente:

Contactpersoon:...

E-mailadres:.......

Telefoonnummer:.

Adres:

Postcode:

Plaats:

Datum:

Handtekening:


