Lokeren (41.000 inwoners)

Zwerfvuil door scholieren. Preventiewandelingen. (sinds 2013)
Overlast :
Categorieën: netheid - milieu
Sleutelwoorden: afval
Doelstellingen
 Op korte termijn: de jongeren duidelijk maken hoe ze in de openbare ruimte op
correcte wijze met afval moeten omgaan.
 Op lange termijn: het gedrag met betrekking tot de afvalproblematiek duurzaam
wijzigen.
Acties en actoren
Tijdens de periodes van mei/juni en september/oktober worden de scholieren die hun
middaglunch op de bovengenoemde plaatsen opeten tijdens drie middagpauzes per sessie
(een in de lente, een in de herfst) door de deelnemers aan deze "wandelingen"
gesensibiliseerd. Het gaat om de schooldirecties en de onderwijzers, de
gemeenschapswachten, de medewerkers van de dienst integrale veiligheid, de IDMmedewerkers (intercommunale voor de afhaling van huishoudelijk afval), de schepen van de
integrale veiligheid.
Het gaat telkens om de volgende boodschap: « afval hoort in de vuilnisbak thuis ».
De algemene coördinatie wordt verzekerd door de maatschappelijk werker van de dienst
integrale veiligheid van de stad.
Jaarlijkse kosten in personeel en materiaal
Betrokkenheid van de bovengenoemde deelnemers, zes keer per jaar (12.00 u tot 13.30 u).
Voor de algemene coördinatie heeft men meer tijd nodig : de akkoorden optekenen, de
scholen sensibiliseren om mee te werken.
Communicatie
Geschreven pers. Audiovisuele reportage.
Evaluatie van het project
 Observaties van de goede opvolging van de aanbevelingen voor de scholieren
 Zichtbare observaties van de netheid van de plaatsen na de wandelingen
Kritieke succesfactoren
 Betrokkenheid van de scholen
 Opvolging van de aanbevelingen door de scholieren, niet enkel tijdens, maar ook na
de wandelingen
 Jaarlijkse en noodzakelijke herhaling van deze wandelingen, met name om de
nieuwe scholieren te sensibiliseren.
Originaliteit

Het feit dat de samenwerking tussen de partners die uit verschillende domeinen afkomstig
zijn (scholen, gemeentediensten, intercommunale) duurzaam is (4 jaar).

Contact
Dienst integrale veiligheid, Christof Snoeck, diensthoofd, Markt 8, 9160 Lokeren, tel. 09/340
95 00; christof.snoeck@lokeren.be

