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Landelijke Opschoondag ook in Midden-Drenthe 
 
Op zaterdag 19 maart vindt de Landelijke Opschoondag plaats. Op deze dag gaan overal in 
het land gemeenten, bedrijven, scholen, verenigingen en vrijwilligers samen de straat op 
om zwerfafval aan te pakken. Met de opruimactiviteiten is Midden-Drenthe Supporter van 
Schoon; de beweging die inmiddels meer dan 180.000 enthousiaste deelnemers heeft.  
 
De gemeente Midden-Drenthe doet mee aan deze dag door initiatieven te ondersteunen 
waardoor we gezamenlijk het zwerfafval kunnen aanpakken. In onze gemeente komen de 
initiatieven veelal van organisaties van dorpsbelangen en buurtverenigingen, maar elk 
initiatief is welkom. De gemeente faciliteert door het beschikbaar stellen van onder andere 
grijpers en handschoenen. 
 
Veiliger en vriendelijker  
De Landelijke Opschoondag heeft als doel om heel Nederland enthousiast te maken om te 
zorgen voor een schone leefomgeving. In een land zonder zwerfafval is het namelijk prettig 
leven: een schone omgeving voelt veiliger en maakt mensen vriendelijker. Supporters van 
Schoon laten met hun opruimactiviteiten tijdens de Landelijke Opschoondag en daarbuiten 
zien, dat ze schone omgeving belangrijk vinden en daar ook graag iets extra’s voor willen 
doen.  
 
Over Supporter van Schoon  
Supporter van Schoon is een initiatief van NederlandSchoon, dat zwerfafval in Nederland wil 
voorkomen en bestrijden. Om dat doel te bereiken voert de stichting campagnes tegen 
zwerfafval, doet onderzoek naar het belang van een schone leefomgeving, adviseert 
bedrijven bij het verwerken van afval en mobiliseert mensen om hun eigen leefomgeving s 
 
Meer informatie 
Wilt u meer informatie over de Opschoondag? Neemt u dan contact op met de heer Wielink 
van de gemeente, tel. (0593) 53 92 72  of mail c.wielink@middendrenthe.nl.  Ook kunt u de 
activiteit aanmelden op de website van supporter van schoon www.nederlandschoon.nl Hier 
kunt u ook (gratis) materialen bestellen. Op social media gebruiken Supporters van Schoon 
tijdens de Landelijke Opschoondag de hashtag #LOD2016.  
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