
    GROTE 

ZWERFVUILACTIE! 
 
   

  

GA JE MEE DE UITDAGING AAN ? 



  
 

Heb je ook genoeg van al dat zwerfvuil langs de bermen en in de straten? 

De stedelijke adviesraad voor milieu en natuur ‘STRAMIN’ doet een  

warme oproep aan alle inwoners om onze gemeentelijke wegen te  

bevrijden van al dat zwervend    vuil. 

Steek alleen of samen met je klas, vereniging, bedrijf, buurtcomité  

of een aantal vrienden of familieleden een handje toe en maak je  

buurt opnieuw proper. 

 

Waar en wanneer gaat de opruimactie in mijn gemeente door? 

 Sinaai: van maandag 6 maart tot en met zondag 12 maart 

 Belsele: van maandag 13 maart tot en met zondag 19 maart  
 Nieuwkerken-Waas: van maandag 20 maart tot en met zondag 26 maart 

 Sint-Niklaas: van maandag 27 maart tot en met zondag 2 april 

Hoe schrijf ik in? 

 Inschrijven kan in elk deelgemeentehuis of via info@stramin.be 

 Bij je inschrijving geef je de straten op die jij wilt aanpakken. 
 Je krijgt van ons het nodige opruimmateriaal mee: vuilniszakken, 

handschoenen, grijpers en een tellertje.  

 
Waar verzamel ik het zwerfvuil? 

Tijdens elke campagneweek is er een inzamelpunt voor het zwerfvuil.  

 Sinaai: op de Dries rechtover het gemeentehuis 

 Belsele: aan de sporthal bij het afvalmonster 
 Nieuwkerken-Waas: aan het dorpsplein ‘ ten Bos’  

 Sint-Niklaas: via info@stramin.be  of   schoonvolk@sint-nikklaas.be 

 

Fotowedstrijd!  

Maak tijdens je zwerfvuilactie een mooie of ludieke foto. 

Stuur deze door naar: info@stramin.be 
…en maak kans op een leuke prijs! 

 

Meten is weten! 

Ga Met een handig tellertje tellen we de blikjes en PET-flesjes! de 

uitdaging aan? 
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Meer info via: 

. Sinaai: deelgemeentehuis of www.sinaaileeft.be/activiteiten 

. Belsele: deelgemeentehuis of info@stramin.be 

. Nieuwkerken-Waas: deelgemeentehuis of kern@nieuwkerken-waas.be 

. Sint-Niklaas: balie stadhuis of info@stramin.be of  
https://mooimakers.be/lenteschoonmaak-actie/zwerfvuilactie-stramin 
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