Adoptie instructie kaart
Veiligheid
Net als bij EHBO is je hulp hartstikke goed en belangrijk, maar je eigen veiligheid staat voorop! In
Nederland vallen jaarlijks meerdere slachtoffers bij wegwerkzaamheden, waar ook zwerfafval
opruimen onder valt. Daarom:
• Draag altijd je hesje. Al is het in een woonwijk: je valt extra op en je bent direct reclame voor
Peel en Maas Schoon.
• Doe altijd je handschoenen aan. Je raapt bijna al het afval met de grijper op, maar dat lukt niet
altijd en dan wil je dat met je handen oplossen. Doe daarom altijd je handschoenen aan, zo kun
je je niet snijden of met viezigheid in aanraking komen.
• Loop tegen het verkeer in. Zo kun je in de gaten houden of een auto van de weg afwijkt of
rakelings langs je zal rijden.
• Ruim op vanaf het fietspad of brede berm. Sta nooit op de weg zelf en ruim daarom geen
wegen op waar de berm te smal is. Dat soort wegen ruimen we op in overleg met de
wegbeheerder, de weg wordt dan afgezet en beveiligd.
• Laat gevaarlijk afval liggen. Denk aan asbest of chemicaliën. Geef dat door aan de gemeente
per mail: info@peelenmaas.nl. Per telefoon kan ook, maar mail werkt ook in de avonduren en
weekenden. Geef de locatie zo goed mogelijk door. Dit geldt ook voor zeer grote hoeveelheden
afval (dumpingen). Die hoef je natuurlijk niet zelf op te ruimen.
Logistiek
Elke dorpscoördinator regelt de logistiek van de opruimmaterialen in zijn/haar dorp op een andere
manier. Bespreek dit dus met hem/haar. Toch zijn er een paar vaste afspraken voor alle dorpen:
• Verzameld zwerfafval kan in gewone vuilniszakken samen met de restafval-zakken aan straat
worden gezet. Hier moet een sticker met ‘restafval’ op!
• Als je heel veel vuilniszakken hebt verzameld en het duurt nog een tijd voor het restafval wordt
opgehaald, dan kun je dat doorgeven aan de buitendienst: 077 306 6666.
• Blikjes plat trappen spaart ruimte en dus uiteindelijk plastic afvalzakken.
• Sommige adoptanten sorteren thuis het afval, zodat plastic en blikjes in de PMD-container
kunnen en glas naar de glasbak. Je kunt zelf bekijken of je dat ook doet (en kunt).
• Als er plekken zijn waar elke keer opnieuw heel veel afval ligt, geef dat door aan
contact@peelenmaasschoon.nl. We hebben een werkgroep hotspots die samen met de
gemeente het plaatsen van vuilnisbakken optimaliseert, of andere maatregelen probeert te
nemen.
• Het is goed om van bijzondere ‘vondsten’ foto’s te maken, zodat we die in de PR en op social
media kunnen gebruiken. Daarmee krijgt opruimen nog meer aandacht.

