Fijn leven
doe ik in
een schoon
Putten
U toch ook?

Fontanusplein 1 •
3881 BZ Putten •
T (0341) 359 611
Postbus 400 •
3880 AK Putten •
info@putten.nl •
www.putten.nl

Sam houden we
Samen
Putten opgeruimd!
Putt
Afval h
hoort in de afvalbak

De inwoners van de gemeente Putten vinden een schone omgeving
belangrijk. Als het ergens schoon is, vinden de mensen het gezonder,
natuurlijker, veiliger en gezelliger. En schoon daar zorgen we met zijn allen
voor. Wat kun jij doen?

Gooi je afval in een afvalbak of neem het mee naar huis
Eigenlijk heel gek. Met een vol blikje kunnen we een halve dag rondlopen,
maar zodra het blikje leeg is, willen we het zo snel mogelijk kwijt. En vaak
blijft het dan achter waar we net hebben gezeten, of wordt het in de berm
gemikt. Gooi deze blikjes, bakjes, sigarettenpakjes, flesjes e.d. weg in de
dichtstbijzijnde prullenbak. En als er geen prullenbak is, neem ze dan mee
terug naar huis, en gooi het daar weg bij de juiste afvalstroom. Zo houden
we samen de openbare ruimte en de natuur schoon, en ontstaat er geen
ergernis in de buurt.
De gemeente zorgt er voor dat de gemeentelijke prullenbakken op tijd
worden geleegd. Mocht u een volle of een kapotte bak tegenkomen, dan
kunt u dit melden bij meldpunt@putten.nl.

Opschoondag
Eén dag per jaar krijgen onze vaste
ambassadeurs versterking van een groot aantal
inwoners in Putten bij de landelijke opschoondag
gehouden. Op deze zaterdag in maart trekken
ca. 350 inwoners samen Putten in met een
prikker en een afvalzak, en wordt er een grote
voorjaarsschoonmaak georganiseerd. Op de
afvalbakken in de stad en op informatiepagina
van de gemeente wordt ieder jaar bekend
gemaakt op welke dag de opschoondag valt.
De gemeente ondersteunt deze actie met prikkers,
hesjes en zakken. Aansluitend vindt er in het
gemeentehuis en bij diverse wijkverenigingen
een lunch plaats voor alle deelnemers. Samen
opruimen is niet alleen heel fijn voor de natuur,
maar ook enorm gezellig. Iedereen is welkom op
die dag.

Actief opruimen?
De gemeente Putten heeft gelukkig een groot aantal ambassadeurs voor een
schone omgeving. Deze toppers ruimen tijdens hun wandeling zelf een klein
stukje van Putten schoon. U kunt hiervoor van de gemeente ondersteuning
krijgen in de vorm van een hesje, een prikker en afvalzakken speciaal voor
zwerfafval. U kunt deze materialen afhalen tijdens de openingsuren bij het
afvalbrengstation.
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