Deelname Duurzaamheidsprijs Molenlanden 2021
Korte omschrijving:
ZAP-groep 'Lekkerland Schoon' is een initiatief uit 2012 met als doel het dorp NieuwLekkerland met vrijwilligers , 'ZAPpers' , ofwel Zwerf Afval Pakkers, zoveel als mogelijk
zwerfafval-vrij te maken (zie bijlage).
Waarom vind je dat jouw initiatief / voorbeeld een duurzame bijdrage levert aan gemeente
Molenlanden? Waarom is het een goed voorbeeld voor andere inwoners?
ZAP-groep 'Lekkerland Schoon' zorgt ervoor dat de leefomgeving positief wordt ervaren en
spoort inwoners/recreanten aan om zich aan te sluiten bij de gedachte om mee te gaan
werken aan een duurzame c.q. volhoudbare samenleving. Aparte vermelding verdient dat dit
burgerinitiatief de inzet van werkmaterieel van zowel de gemeente als de vuilinzamelaar in
de buitenruimte vrijwel overbodig maakt en derhalve tot minder CO 2-uitstoot leidt.
Hoe vernieuwend is jouw initiatief / voorbeeld en wat maakt het uniek?
In 2012 was het initiatief 'Lekkerland Schoon' voor ons dorp iets totaal nieuws en de
verzoeken om hierbij aan te sluiten sloegen vrijwel nergens aan (zie de ingezonden Pdf
onder 'Ontstaan'). Wat 'Lekkerland Schoon' uniek maakt, is dat het in Molenlanden de enige
kern is met een sluitende organisatie voor zwerfafvalinzameling in alle wijken en het
buitengebied. Tevens kan gesteld worden dat de samenwerking met
scholen/winkelcentra/gemeente/afvalinzamelaar/politie/en jongerenwerker een uniek
voorbeeld is van sociale cohesie.
Zijn de activiteiten toekomstbestendig en waarom zijn ze relevant voor Molenlanden ?
De activiteiten zijn gewaarborgd/toekomstbestendig doordat er continu aanvulling en
vernieuwing van vrijwilligers binnen de ZAP-groep plaatsvindt : thans is hierbij steeds meer
aandacht voor werving van jongeren. 'Lekkerland Schoon' is vanaf 2013 gegroeid naar een
vast en niet meer weg te denken deel van de samenleving, de 'ZAPpers' worden overal (met
hesje) herkend en aangesproken. De relevantie moge duidelijk zijn : SAMEN zorgen voor een
betere leefomgeving en het zou goed zijn als dit in alle 20 kernen zou gaan gebeuren !.
Hoe kan jouw initiatief / voorbeeld bijdragen aan inspiratie voor andere inwoners?
Door overleg , met hulp van kern-contactambtenaren, kan 'Lekkerland Schoon' tot
'Molenlanden Schoon' leiden, inclusief buitengebieden.
Quote met jouw duurzame boodschap voor Molenlanden: 'Molenlanders' help allen mee
met zwerfafval oprapen, zo worden we de 'Schoonste Gemeente van Nederland'.

