
 

 

 

 

 

Goirle, 19-10-2019 

Betreft: Duurzaam Carnaval – vermijd zwerfafval 

 

Geacht bestuur, 

Het is bijna 11-11 en dan beginnen de voorbereidingen weer voor het feest der feesten, Carnaval 

2020. Vandaar dat ik u met dit schrijven tijdig hoop te bereiken met een verzoek. 

Ieder jaar zijn er twee feesten, die wat productie van zwerfafval betreffen elkaar naar de kroon 

steken. Dat is Oud & Nieuw en Carnaval. 

We leven in een tijd, dat meer en meer aandacht is voor deze problematiek. Dat de publieke opinie 

zich steeds feller kant tegen misstanden waar het dit soort problemen betreft. Niet voor niets is dit 

jaar Dirk Groot, die zichzelf ‘Zwerfinator’ noemt, uitgeroepen tot nummer 1 in de Duurzame 100 van 

dagblad Trouw. Hij is de meest invloedrijke zwerfafval raper, doordat hij data verzamelt en dit 

gebruikt om beleidsmakers te informeren. Daarnaast is hij een voorbeeld voor vrijwillige 

zwerfafvalrapers in heel Nederland. 

Ook in Goirle is een groeiende groep vrijwilligers actief. Het zijn ongeveer 50 mensen, die zichzelf 

‘ZAP-ers’ noemen, van Zwerf Afval Pakkers. Geïnspireerd door Dirk lopen zij wekelijks hun rondjes 

en houden zij Goirle en Riel schoon. Dat mag je best een Goôls geheim noemen. Zij hebben ook een 

website www.zapgoirle.nl. 

Dit jaar hebben ze samen met de wandelvierdaagse de schoonste wandeltocht in de geschiedenis 

van Goirle mogelijk gemaakt. Ruim 80 kinderen verzamelden maar liefst 150 kilo zwerfafval! Door 

informatieverstrekking en daarmee samenhangend bewustwording is verder gebleken, dat minder 

mensen hun troep op straat gooiden. Een succes dat naar meer smaakt. 

Vandaar dat ik mij tot u richt om eenzelfde doel na te streven tijdens Carnaval. Een schoon Carnaval 

2020. Met geen of zo min mogelijk zwerfafval en al helemaal geen plasticafval. Plastic is zo mogelijk 

de grootste plaag van deze tijd, doordat het uiteenvalt in microplastics, die onze 

drinkwatervoorziening en voedselkwaliteit bedreigen en het marine leven aantast. 
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https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/invloedrijke-zwerfafvalraper-dirk-groot-nummer-1-in-duurzame-100~b5934656/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.nl%2F
https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/invloedrijke-zwerfafvalraper-dirk-groot-nummer-1-in-duurzame-100~b5934656/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.nl%2F
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Ik begrijp, dat dit mogelijk consequenties heeft voor het gebruik van confetti’s, glitters, spuitbussen, 

bierblikjes, peuken enzovoort, enzovoort. Maar stelt u zich eens voor hoe we onszelf, onze 

dorpsgenoten die minder betrokken zijn bij Carnaval, ons milieu en uiteindelijk onze gezondheid een 

plezier doen. 

Zou u in de voorbereidingen hiermee aan de slag willen gaan? Ik ben altijd bereid u nader te 

informeren en te adviseren. 

Ik hoor graag van u. 

Met vriendelijke groet, 

Namens alle ZAP-ers in Goirle-Riel, de medewerkers van de Diamant groep en iedereen, die Goirle 

graag schoon ziet. 

 

Met vriendelijke groet, 

Pieter Rambags 

De Hilver 48 

5052 VL Goirle 

06-24690869 
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