
Komende zaterdag 20 maart is de Landelijke Opschoondag. 
Dit jaar in aangepaste vorm. Meer dan ooit beseffen we hoe 
belangrijk onze omgeving is. En vooral hoe belangrijk het is 

om deze schoon te houden. We zitten immers meer thuis dan 
voorheen. Hoe mooi is het als we kunnen wandelen in een 

schone omgeving, goed voor onszelf en goed voor het milieu! 

Laten we dan ook samen de han-
den uit de mouwen steken en zor-
gen voor een zwerfafvalvrije omge-
ving. Zwerfafval opruimen levert 
méér op dan alleen een prettig 
schone buurt. Het is ook een leuke 
manier om even bij te kletsen met 
de buren. Hoewel je natuurlijk ook 
in klein verband een groot verschil 
kunt maken. Zo kun je tijdens het 
uitlaten van de hond een grijper 
meenemen. Of tijdens een wande-

ling met de kinderen. Zo leren de 
kinderen spelenderwijs dat afval 
niet op straat thuis hoort. 

Opschonen met app

Tijdens de Landelijke Opschoondag 
wordt er naast zwerfafval ook infor-
matie verzameld. De Litterati-app 
helpt daarbij. Deze app houdt bij 
welk type afval en welke merken je 
het meeste tegenkomt én waar je 
het gevonden hebt. Deze informatie 

helpt bij meer onderzoek naar zwer-
fafval, waarmee het zwerfafvalpro-
bleem bij de bron kan worden aan-
gepakt en dat is iets wat we allemaal 
willen! De app is gratis te downloa-
den via de App Store of Google Play. 

Doe ook mee!

Doe eens wat anders en ruim ko-
mende zaterdag eens het afval in 
je buurt op. Je kunt je aanmelden 
op www.supportervanschoon.nl  
of gewoon zelf de handen uit de 
mouwen steken. Komt zaterdag 
niet uit, of heb je juist het oprui-
men te pakken? Er zijn nog dagen 
genoeg dit jaar. Laat je inspireren 
door de acties van je medebewo-
ners uit Pijnacker-Nootdorp.

Kijk op de Wijk brengt groot en klein wijknieuws uit de 
hele gemeente. Overal zijn bewoners actief vóór en met 
elkaar. Dat willen we graag laten zien. 

Deze keer een themanummer over het opruimen van 
zwerfafval. Wat zijn er veel bewoners die zwerfafval in 
hun buurt opruimen! Doe ook mee met de Opschoondag, 
sluit je aan bij een initiatief of ga zelf aan de slag. Laat je 
inspireren!

Colofon
Kijk op de Wijk is een initiatief 
van de gemeente Pijnacker-
Nootdorp en Telstar/Eendracht. 
Heb je een leuk onderwerp voor 
deze uitgave? Of wil je in contact 
komen met de wijkmanager? Bel 
of mail gerust. 

Wijkmanagers 

Wilt u iets aankaarten over uw 
buurt of wijk? Of wilt u iets 
doen of organiseren voor uw 
medebewoners? Neem gerust 
contact op met de wijkmanager 
van uw kern: Karin Beek, Peter 
van der Sman en Marjolein van 
der Vlies. Op www.pijnacker-
nootdorp.nl/wijken vindt u alle 
contactgegevens. 

Meldpunt Leefomgeving

Voor meldingen of ergernissen 
over uw woonomgeving:  
www.pijnacker-nootdorp.nl/
meldpunt of tel. 14 015

Organisaties in de wijk

Politie Haaglanden
tel. 0900-8844, wijkagenten.
pijnacker-nootdorp@politie.nl
Rondom Wonen
tel. 015-362 0520, 
info@rondomwonen.nl 
Staedion
tel. 088-2423000,
www.staedion.nl
Bibliotheek Oostland 
tel. 015-369 4430,
pijnacker@bibliotheekoostland.nl
Stichting Jeugd en 
Jongerenwerk Midden-Holland
tel. 0182-640 694, 
info@stjjmh.nl 
Stichting Welzijn en 
Ondersteuning Pijnacker-
Nootdorp
tel. 015-3 699 699,
info@swop.nl

Redactie Kijk op de wijk

Gemeente Pijnacker-Nootdorp 
in samenwerking met Telstar/
Eendracht.

Sinds ongeveer twee jaar houdt 
het Clean Team van Ipse de Brug-
gen verschillende plekken in de 
wijk schoon. Het Clean Team be-
staat in totaal uit 12 personen en 
maakt in opdracht va de gemeen-
te het hele jaar door schoon. Er 
zijn enkele vaste plekken: de Dr. 
Bakkerenlaan, de halte bij Randst-
adrail in Nootdorp en rondom het 
winkelcentrum van Nootdorp. 

In pré coronatijd gingen er onge-
veer 6 cliënten en een begeleider 
naar de aangewezen plek. Door 
de coronamaatregelen is het nu 
alleen mogelijk om in een groepje 
van 2 personen te gaan. “Dit bete-
kent dat we soms twee keer op een 
dag naar dezelfde locatie gaan”, 
zegt begeleider Gerke Rijster-
borgh. “Op sommige plekken is 
het schoonhouden ook wel nodig. 
Op plekken waar de jeugd veel bij 
elkaar komt, ligt vaker meer afval. 
Per locatie worden er ongeveer 6 
zakken vuil weggehaald.”

Positieve reacties 

Het Clean Team krijgt veel positie-
ve reacties van de buurtbewoners. 
De waardering en dankbaarheid 
zorgt ervoor dat de cliënten van 
Ipse de Bruggen gemotiveerd 
door blijven gaan met het prikken 
van zwerfvuil in de aangewezen 
straten. Ze krijgen het gevoel dat 
ze iets goeds voor de wijk doen en 
dat geeft positieve energie. 

Sociaal contact met 
buurtbewoners

Voor de cliënten gaat het niet alleen 
om het schoonhouden van de buurt, 
maar ook om de sociale contacten 
met de buurtbewoners. Tijdens het 
prikken lopen ze door de buurt. Met 
de ene buurtbewoner maken ze een 
praatje en de ander zeggen ze weer 
gedag. Het Clean Team is een begrip 
in de wijk. Wouter doet het werk 
inmiddels 10 jaar met plezier. “Het 
leukste vind ik het contact met de 
mensen, dat is hartstikke leuk. We 
krijgen ook vaak positieve reacties 
van mensen”, vertelt hij trots. 

Clean Team Ipse de Bruggen 
prikt zwerfvuil in de buurt 

Het schoonhouden van de wijk geeft voldoening. Voor de cliënten van Ipse 
de Bruggen betekent het ook sociaal contact met buurtbewoners, daarnaast 

vinden ze het erg fijn om in de buitenlucht bezig te zijn. 
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Opschonen is hot! 

Zwerfvuil in natuur en 
recreatiegebieden
Vervuiling door afval komt helaas ook voor in onze natuur- en 
recreatiegebieden. Gelukkig wordt er ook hard gewerkt aan 
het opruimen van deze rommel. Naast de boswachters en 
beheerders zetten steeds meer mensen zich daarvoor in. 

Ook bezoekers ergeren zich aan 
afval in de natuur. Daarom zijn er 
regelmatig schoonmaakacties door 
vrijwilligers, bijvoorbeeld tijdens de 
Landelijke Opschoondag of World 
Cleanup Day in september.

Weinig afvalbakken

In natuur- en recreatiegebieden 
wordt terughoudend omgegaan 
met het plaatsen van afvalbakken. 
Ervaring leert dat dit het afvalpro-
bleem niet oplost, maar in sommige 
gevallen juist verergert. Er ontstaat 
zwerfvuil doordat mensen hun afval 
naast de afvalbak gooien. Ook die-
ren, zoals kraaien en vossen, trek-
ken het vuil uit de bakken als ze op 
zoek zijn naar voedselresten.

Kom je zwerfvuil tegen tijdens 
je wandeling? 

Kijk of je het op kunt ruimen. Als 
dat niet lukt, meld het dan bij de 

beheerder van het gebied: Staats-
bosbeheer (Balij, Bieslandse Bos, 
Dobbeplas), Beheercombinatie De 
Groenzoom (Groenzoom), Natuur-
monumenten (Ackerdijkse Plassen) 
of de gemeente (Ruyven Zuidpol-
der). Laten we onze mooie natuur- 
en recreatiegebieden samen schoon 
houden!

Ook de hele kleintjes 
grijpen mee naar afval
Aan de Leyenburg in Pijnacker heeft Ruth van der Sluis 
een gastouderopvang aan huis. Van de gemeente heeft ze 
vuilgrijpers gekregen om zwerfvuil op te ruimen tijdens haar 
wandelingen met de kinderen. Zo maakt ze de kinderen er al 
vroeg bewust van dat zwerfafval niet op straat hoort. 

“Ik leer de kinderen altijd dat ze 
geen rommel op de grond mo-
gen gooien, maar in de prullen-
bak. Jong geleerd is immers oud 
gedaan.” Ruth heeft het schoon-
houden van haar omgeving van 
jongs af aan meegekregen: “Het 

is er met de paplepel ingegoten. 
Het zijn de mensen die het van 
huis uit niet meekrijgen, die er 
meestal een zooitje van maken. 
Gelukkig valt de rommel hier in de 
buurt mee. Dat komt mede door 
de buurtbewoners die geheel vrij-

willig de handen uit de mouwen 
steken.” 

Hoe eerder je begint, hoe 
beter

Ruth zag dat basisschoolkinderen 
in groepjes met grijpers op zoek 
gingen naar zwerfvuil. Ze besloot 
er iets mee te gaan doen en vroeg 
grijpers aan bij de gemeente. Sinds-
dien gaat ze dagelijks met de kinde-
ren op pad: “Hoe eerder je ermee 
begint, hoe beter. Je merkt ook dat 
hoe jong ze ook zijn, ze nu al door 
hebben dat afval niet op de grond 
hoort. De kinderen vinden het fan-
tastisch om zwerfafval te zoeken en 
met hun grijper op te pakken. Dat 
gaat niet altijd van een leien dak, 
maar het is ook een goede oefe-
ning voor de motoriek! De kinde-
ren leren spelenderwijs dat afval in 
de prullenbak hoort en je houdt er 
weer een stukje schonere buurt aan 
over, een win-win situatie dus.”

Heitje voor een karweitje 
in Delfgauw 
In Delfgauw gaat jongerenwerker René Verschuur elke 
woensdagmiddag met jongeren de wijk in om zwerfvuil te 
prikken. Dit maakt deel uit van het zakgeldproject. Jongeren leren 
over het schoonhouden van de omgeving en verdienen een klein 
zakcentje. 

Het idee voor het zakgeldproject is 
vorig jaar gestart vanuit het bewoner-
sinitiatief DAPper. Het doel van het 
project is om kinderen te leren om-
gaan met geld. Jongeren in de leeftijd 
van 12 t/m 14 jaar kunnen zich aan-
sluiten. Elke woensdagmiddag doen 
de jongeren klusjes die voornamelijk 
bestaan uit het prikken van zwerfvuil. 
Hier krijgen ze een klein zakcentje van 
€2,50 per uur, dus een heitje voor een 
karweitje. 

Leuk en gezellig

“De jongeren die meedoen aan het 
project vinden het heel erg leuk. We 
merken dat ze het ook heel gezellig 
vinden”, vertelt jongerenwerker René 
Verschuur. “De jongeren worden van-
uit de wijk ook gemotiveerd. Wanneer 

we aan het prikken zijn, wordt er vaak 
door voorbijgangers geroepen dat ze 
goed bezig zijn. Het is goed om te 
laten zien dat de jongeren ook goed 
bezig zijn.” Jongerenwerker Marlon 
Scholsberg vult aan dat het zakgeld-
project de jongeren spelenderwijs 
leert dat ze goed voor het milieu moe-
ten zorgen: “Jongeren zijn zelf verant-
woordelijk voor een schone leefomge-
ving, want die wordt later van hen!”

Er is nog plaats bij het 
zakgeldproject

Op dit moment doen er 6 jongeren 
mee met het project. Er is nog plaats 
voor 4 jongeren. Geïnteresseerd? 
Neem dan contact op of meld je aan 
via de website ikbenervoorjou.nu/
pijnacker-nootdorp. 

Kerk Delfgauw maakt 
vuist tegen zwerfafval 

‘De aarde is van God’, vanuit deze Bijbelse gedachte motiveert de 
kerk in Delfgauw de inwoners om de handen uit de mouwen te 

steken en een vuist te maken tegen zwerfvuil. De kerk heeft een 
dagelijkse uitleen van prikstokken en vuilniszakken georganiseerd 

in samenwerking met het bewonersinitiatief DAPper. 

Geïnteresseerden kunnen elke dag tus-
sen 10 en 12 uur de prikstokken en zak-
ken ophalen. Gastvrouw Jolanda van 
Wijk noteert de namen van degene, 
die iets lenen: “De prikstokken hoeven 
overigens niet dezelfde dag weer in-
geleverd te worden. Mocht je bijvoor-
beeld een week later de prikstokken 
weer terug komen brengen, dan no-
teer ik welke straten er gedaan zijn.”
Jolanda spreekt ook regelmatig men-

sen aan die rommel op straat gooien. 
“Vaak verontschuldigen mensen zich 
en ruimen ze het gewoon op. Ik zal 
altijd de mensen blijven aanspreken”, 
zegt Van Wijk. De kerk is hier inmiddels 
een paar weken mee bezig en de actie 
krijgt steeds meer bekendheid. Wil je 
ook meehelpen met het schoonhouden 
van de wijk, schroom dan niet en stap 
eens binnen bij de kerk in Delfgauw. 
Vele handen maken licht werk!

“Een kleine moeite voor 
een schone wijk” 
Sinds kort is Pijnacker-Nootdorp een Facebookpagina 
rijker. Ad van Winden lanceerde de pagina: ‘24/7 schoon 
Pijnacker-Nootdorp’. De pagina heeft in een korte tijd ruim 
100 leden. Van Winden startte daarom een uitleenpunt voor 
vuilgrijpers in de wijk. 

Via de gemeente kreeg hij de mate-
rialen. Het uitleenpunt krijgt dank-
zij de Facebookpagina steeds meer 
bekendheid. Ad gaat elke dag een 
stuk wandelen. Het is inmiddels 
een onderdeel van zijn routine ge-
worden. Naast wandelen ruimt hij 
ook zwerfvuil op dat hij op straat 
tegenkomt. Op Facebook is hij aan-
gesloten bij de Facebookgroep ‘52 
weken duurzaam’. Deze Facebook-
groep moedigt mensen aan om 
tijdens het wandelen, de rommel 
die je tegenkomt op te ruimen. Dit 
inspireerde hem om ook in onze 
gemeente een groep op te richten. 

Niet wijzen naar anderen, 
maar zelf initiatief nemen

Inmiddels zijn er ruim 100 leden 
in de groep: ‘24/7 schoon Pijnac-
ker-Nootdorp’. Hiervan zijn er onge-

veer 20 fanatiek bezig met het oprui-
men van zwerfvuil. Het doel van de 
Facebookgroep is om te zorgen voor 
een zwerfvuilvrije gemeente, zowel 
op het land als in het water. De bood-
schap van de groep is dan ook: niet 
wijzen of wachten op anderen, maar 
zelf je eigen verantwoordelijkheid 
nemen en initiatief tonen. 

Via de wijkmanager kreeg Ad grij-
pers en vuilniszakken. Inmiddels 
komen steeds meer mensen via de 
Facebookgroep bij Van Winden om 
een grijper te halen en dat is ook 
wel nodig. “Als ik een rondje in de 
buurt loop, kan ik zomaar een hele 
vuilniszak vol zwerfvuil opruimen. 
Er ligt zoveel en dat is eigenlijk best 
wel raar. Neem je rommel gewoon 
mee. Het is een kleine moeite, voor 
een schonere wijk!”
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