Schoonmaakactie zaterdag 19 oktober: “OPGERUIMD STAAT NETJES”
Na eerdere geslaagde opschoonacties in oktober 2018 en april
2019 vervolgen samenwerkende organisaties deze op 19
oktober. Onder het motto “Opgeruimd staat netjes” maken de
Jongerenkerk, De Protestantse gemeente, Home Plus, de
Wereldwinkel, ’t Groenewold, het wijkoverleg Binnenstad
Venlo en Fair Venlo groen in de binnenstad schoon. Deze keer
langs de Maaskade, de fietsbrug, de bebouwde kant van de
Koninginnesingel, de kop van Weerd, het Julianapark,
Putuanisstraat en de parkeerplaats achter Beej Benders.
30 vrijwilligers verzamelen 30 zakken afval.
De organisaties zijn allemaal actief in de binnenstad en willen
graag meer samenwerken. Dat doen ze al op het gebied van
fairtrade en ze willen dat ook graag doen met andere
activiteiten, die helpen om de wereld een beetje beter te
maken. Ieder vanuit zijn eigen achtergrond. Zij zijn daarin niet
uniek. Wereldwijd is er een integrale actie-agenda voor
duurzame ontwikkelingsdoelstellingen: de 17 Global Goals. Leiders van 193 landen hebben
toegezegd zich in te zetten om de doelen vóór 2030 te realiseren.
Met de schoonmaakactie dragen ze
lokaal bij aan doelstelling 11 “Duurzame
steden en gemeenschappen” en
proberen zo bewustzijn voor de directe
omgeving te kweken.
Ze sluiten tevens aan bij acties voor een
schone binnenstad, die al genomen
worden door de gemeente Venlo, het
wijkoverleg Binnenstad Venlo en
bewonersgroepen, zoals rond het Julianapark en het Rosarium en
Venlo Partners, de citymarketing organisatie van Venlo.
Die organisaties ondersteunen de actie van harte en geven er via hun eigen kanalen aandacht aan.
De gemeente stelt daarnaast de benodigde schoonmaakmaterialen ter beschikking, zoals zakken en
handschoenen. Ook wethouder Marij Pollux deed actief mee aan de eerdere opschoonacties.

Zie verder de foto-impressie op bladzijde 2 t/m 4
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Foto-impressie Schoonmaakaktie “OPGERUIMD STAAT NETJES!” (1 van 3)

De werving

Start met fairtrade koffie bij de Jongerenkerk

Pastor Hub van den Bosch verdeelt de 30
vrijwilligers in groepen over de vier locaties

Joop Jansen, wijkoverleg Binnenstad bij de door
de gemeente beschikbaar gestelde attributen

De groepen maken zich vervolgens een voor een
gereed voor de opschoonactie

Op weg door de stad naar het groen komen we al
genoeg afval tegen
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Foto-impressie Schoonmaakaktie “OPGERUIMD STAAT NETJES!” (2 van 3)

De beplanting op middenberm van de
Putuanisstraat is goed voor 6 zakken afval

Deze keer geen koffer of fietsframe, maar …. een
wastafel

Een korte pauze tijdens een stortbui

En meer water aan de Maaskade

Opruimen lijkt zo simpel en dat is het ook

Zo dragen we bij aan een duurzame stad, GG11

3

Foto-impressie Schoonmaakaktie “OPGERUIMD STAAT NETJES!” (3 van 3)

Twee van de vier groepen voldaan met hun bijdrage, die ze bij de container voor Grenswerk
afleveren. In totaal verzamelen 30 vrijwilligers in twee uur 30 zakken afval.

Door de Gasthuistraat terug naar ’t Nieuwe Baken

Waar we op heerlijke soep en broodjes vergast worden en derde succesvolle opschoonactie weer
met een gezellig samenzijn afsluiten
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