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lnleiding
Op een overleg op jl. donderdag26 augustus 2021 vond een regulier overleg plaats van de ZAPgroep, de groep van Zwerf Afval Pakkers, die binnen NÍeuw-Lekkerland onder de koepel van het
Kernoverleg Nieuw-Lekkerland zwerfafval opruimt. Besloten werd mee te doen met de

Duurzaamheidprijs Molenlanden202L binnen de categorie'burgerinitiatieven en non-profit'.

Ontstaan
ln maart 2012 werd de gemeente Papendrecht door de stichting Nederland Schoon uitgekozen tot de
op één na schoonste gemeente van Nederland. Dit was voor het Kernoverleg Nieuw-Lekkerland de
aanleiding om, te beginnen bij de omgeving van het winkelcentrum Kleyburgplein, te trachten dit
moore\rir\atrel oo\voor ons öorp op\e2e\ten.tch\er, ör\rwerövoora\snog rire\ een ech\ succes.
Na een overleg met wethouder Hoogendoorn werd contact gezocht wethouder Scheurwater van
deze 'buurgemeente' om zijn hulp te vragen en ons te vertellen hoe hun organisatie en dit succes

(met zo'n 100 vrijwilligers)tot stand was gekomen. Dat leidde ertoe dat een avond werd
georganiseerd waarop een tweetal wijkcoördinatoren van de gemeente Papendrecht vertelden over
de mogelijkheden om een gemeente met kernen veiliger en schoner te maken. Belangrijke zaken als
het opsplitsen van de gemeehte in wijken met doelgroepen waarin sociale samenhang een belangrijk
item is, het benoemen van 'snoeproutes' naar scholen , aandacht voor winkelcentra, samenwerking
met de buit'ódienst van de gemeente, maar ook aandacht voor het thema zwerfafual bij scholen en
samenwerking met de vuilinzamelaar van de gemeente spelen hier een rol in.
Kortom: een lange weg te Baan.

De

-

jaren 2013 e.v. naar nu

Vanuit het Kernoverleg en met hulp van een daartoe aangestelde vaste contactambtenaar van de
gemeente ging een viertal vrijwilligers als ZAP-groep aan de slag conform het bovenstaande concept
en stapje voor stapje ging'Lekkerland Schoon' (zo heet de ZAP-groep officieellvooruit.
a

Per wijk werden vrijwilligers gevraagd om mee te doen met periodieke afualinzamelacties,

hetgeen ertoe leidde dat per wijk onderlinge samenwerking ontstond om deze wijk schoon
a

te krijgen en houden.
Met alle basisscholen werd contact gelegd om niet alleen de omgeving van de scholen
schoon te houden maar ook om één of meer keren per jaar een aparte ínzamelactie te
houden.

a

Winkelcentra kregen aparte aandacht, vrijwilligers gingen daar regelmatig inzamelacties
houden maar gingen ook de samenwerking aan met winkeliers en de buitendienst van de
gemeente ging de ZAP-teams waar nodig ondersteunen.

a

Aparte aandacht kregen de wandel- en fietsroutes in het buitengebied en
de route langs de Lekdijk van de Zijdeweg tot Kinderdijk want ook daar lag op de taluds heel
veelzwerfafual.

L

a

"

a

Niet in de laatste plaats werd samenwerking met Waardlanden (de vuilinzamelaar van de
gemeente) gezocht en tot stand gebracht; zij ging het ZAP-team voorzien van
inzamelmaterialen/gereedschappen, en de gele hesjes waarmee ZAPpers zichtbaar werden
En, ook met enkele gebiedsagenten en een jongerenwerker is er regelmatig contact, m.n.
over de zogenaamde 'hangplekken'.
Langzaam maar zeker groeide het ZAP-team naar een 50-talvrijwilligers, en aan het einde
van het jaar, voor'de kerst', wordt voor de 'teambuilding' en als dank voor de arbeid een

'erwtensoepmaaltijd'gepresenteerd, deze wordt heel goed bezocht en als dank wordt
tevens een 'kerstpresentje' mee naar huis gegeven.

Op weg naar'Lekkerland Schoon2.O'

Geconstateerd mag worden dat Nieuw-Lekkerland , met zo'n 9000 inwoners de grootste kern van
Molenlanden, inmiddels al een aantaljaren een schone kern is en kan bogen op een vast team
vrijwilligers dat in alle wijken paraat is en ondersteund wordt door bovengenoemde onmisbare
instanties Tevens kan gezegd worden dat het ZAP-team een stukje bewustwording teweeg heeft
gebracht Een stukje, zoals gezegd, en thans is er een discussie gaande over'hoe kunnen we
toewerken naar een nog breder gedragen schone samenleving ?' lmmers, alhoewel we kunnen
spreken van een geslaagd initiatief, vanuÍt het niets, wil Lekkerland Schoon zien te bereiken dat alle
'Lekkerlanders' en bezoekers zich als ZAPpers gaan gedragen, zodat periodiek zwerfual inzamelen
overgaat in een'vanzelfsprekend' dagelijks patroon, waarbij afual niet wordt weggegooid en gaat
'zwerven'.

Slot
Voor nu wil het ZAP-team van vrijwilligers gaarne als duurzaamheidburgerinitiatief meedingen naar
een prijs van Molenlanden, die bij toekenníng geheel besteed zal worden aan realisatie van
'Lekkerland Schoon 2.0'
Bijlagen:

.
o
o

een foto van de start van 'Lekkerland Schoon', november 2012 , met daarop te zien een
aantal vrijwilligers en Kern wethouder Vat

foto's van groepen van basisscholen na inzamelacties
foto's van de logo's van de ZAP groep Lekkerland Schöon alsmede van de St. Bevorderíng
Leefbaarheid Nieuw-Lekkerla nd (Kernoverleg)
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