
Zwerfafval dag 2014 doe mee! 

Gemeente ’s-Hertogenbosch Persbericht. 
 

 
De gemeente organiseert dit jaar weer een Zwerfafval dag voor de hele stad. Op 
zaterdag 29 maart 2014 kunnen verenigingen in ’s-Hertogenbosch zich inzetten 

voor een schonere stad door het vullen van zakken met zwerfafval. 
Verdere informatie over deze dag is te vinden op onze website 

www.s-hertogenbosch.nl/zwerfafvaldag   
 
Geld voor de club 

De verenigingen spekken daarmee hun eigen kas. Voor hun inspanningen 
ontvangen zij een bijdrage (€ 80,- per vereniging en € 7,50 per deelnemer). Ook 

als u geen lid van een vereniging bent, kunt u meedoen aan de zwerfafvaldag. 
Elke sportvereniging, carnavals- of muziekvereniging, scoutingclub, 
bewonersorganisatie, buurt- of 

wijkraad in ’s-Hertogenbosch kan meedoen aan de actie. Al deze verenigingen in 
de gemeente hebben 

al een brief ontvangen over deze actie. 
 

Zwerfafvaldag programma 
Op zaterdag 29 maart 2014 verwachten we de deelnemers om 9.45 uur op de 
startlocatie. Daar 

ontvangen zij handschoenen, veiligheidshesjes en afvalzakken. Iedere 
aangemelde vereniging 

ontvangt een overzicht van de straten die we gaan schoonmaken. Nadat de taak 
erop zit, waarschijnlijk 
rond 12.00 uur, levert u de materialen weer in. Met een kopje koffie en iets 

lekkers sluiten we de actie af. 
 

Aanmelden 
Per vereniging kunnen minimaal tien leden en maximaal dertig leden meedoen. 
Minimum leeftijd 

voor deelname is 12 jaar. Aanmelden kan tot uiterlijk 28 februari 2014. Het 
aanmeldformulier is 

te downloaden via onze website via Inwoner en dan Stad in Wijken. Het formulier 
mailen naar 
realisatie-beheer@s-hertogenbosch.nl of opsturen via de post. 

 
Meer informatie 

Kijk op onze website: www.s-hertogenbosch.nl/zwerfafvaldag of neem contact op 
met H. Teeuwen van de afdeling 
Realisatie en Beheer Openbare Ruimte, tel. (073) 615 98 02 of mail naar 

realisatie-beheer@s-hertogenbosch.nl.  
Ook kunt u contact opnemen met Edwin van Heusden van de afdeling Realisatie 

en Beheer Openbare Ruimte, 
tel. (073) 615 58 75. 
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