Welkom bij de allereerste nieuwsbrief van ZAP Riel Goirle!
Fijn dat je ook mee wilt werken aan het terugbrengen van het zwerfafval in
onze gemeente Goirle. Al sinds een paar jaar is ZAP Riel Goirle actief. Wist
je dat we inmiddels al op 78 inschrijvingen zitten? Ook jij hebt je ooit
ingeschreven als vrijwilliger. Dank je wel daarvoor! Samen maken we Goirle
en Riel schoon.
Afgelopen maanden zijn we druk in gesprek geweest met de gemeente.
Omdat we graag een omgeving zien zonder zwerfafval en vonden dat het
beter kan en moet. Tijd voor actie, voor gezamenlijke plannen én nieuw
grijpmateriaal vonden wij. Want dat was allang op.
En we hebben nieuws! Nieuwe grijpers, hesjes en groene zakken zijn door
de gemeente aangeschaft. Nieuw zijn ringen en handschoenen die in onze gemeente beschikbaar worden
gesteld. Met de ringen kun je handig de zakken geopend houden en vast houden. De grijpers, hesjes en
handschoenen zijn in verschillende maten voorradig, van kindermaat tot XL,
superfijn!
•
•
•

Wil je extra materiaal?
Wil je materiaal omwisselen, omdat je huidige materiaal bijvoorbeeld te
groot of te klein is?
Zap je eigenlijk niet meer? Dan zouden we het op prijs stellen als je je
materiaal in wilt leveren.

De materiaaluitgifte is op maandag 30 augustus en op dinsdag 31 augustus van
20:00-21:00 uur bij Pieter, Hilver 48 in Goirle.
Kun je die data echt niet? Mail Pieter dan even voor een andere afspraak via
info@zaprielgoirle.nl
En maak gerust een vriendin, buurman of wie dan ook enthousiast om ook te
zap’en! Er is nieuw materiaal voorradig en vele handen maken licht werk☺
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Waar laat je je afval na het rapen?
Als je regelmatig een flinke zak hebt geraapt, dan hoef je deze natuurlijk niet in je
eigen kliko te gooien. Daarom is met de gemeente afgesproken:
1.

2.

Je plaatst de herkenbare groene (volle) zak het liefst bij een publieke
vuilnisbak. Meld dit aan de gemeente met de Fixi app voor
je iPhone of Android. Diamant groep zorgt dan voor afvoer.
Ben je ver verwijderd van een openbare vuilnisbak? Plaats dan de (volle)
zak op een zichtbare plaats aan de rand van een begaanbare weg. Meld
dit ook aan de gemeente met de Fixi app voor je iPhone of Android.
Diamant groep zorgt dan voor afvoer.
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Wie zijn wij?

Jouw verhaal of foto?

Wij zijn Pieter Rambags en Kristel van de
Westelaken. Toevallig kwamen we elkaar ooit
tegen toen Pieter, de initiatiefnemer van ZAP
Goirle, aan het zwerfafvalrapen was en Kristel
nieuwsgierig was. We zap’en inmiddels
allebei, Kristel in Riel, Pieter in Goirle.
Van het een kwam het ander en samen
besloten we naar de gemeente te stappen om
de contacten nieuw leven in te blazen en de
handen ineen te slaan. Want samen komen we
verder! De eerste stappen zijn al gezet.
Kristel za’end met haar zoontje
We houden jullie op de hoogte van de
vorderingen en nieuwtjes.

Wij zijn erg benieuwd hoe actief jij
zapt en naar jouw verhaal en leuke,
grappige of indrukwekkende foto’s.
Tof als je ze ons toestuurt voor de
volgende nieuwsbrief!

ZAP Goirle hebben we omgedoopt tot ZAP Riel Goirle.
Ook het website-adres is aangepast naar www.zaprielgoirle.nl met dank aan
Pieter!

Noodanticonceptie,
gevonden langs de Regte Hei ☺

Naast het ZAP’en meer meehelpen?
Wil jij ons graag meehelpen? We zouden ZAP Riel Goirle graag meer bekend willen maken in
het dorp, en periodiek opruimacties organiseren. Of wil je op een andere manier
meehelpen? Dat vinden we fijn! Mail ons via info@zaprielgoirle.nl

Of een goed idee? Hou het niet voor je voor je, wij zijn blij met jullie ideeën, inbreng of
praktische oplossingen. Geef ze door via de email: info@zaprielgoirle.nl

Wie zapt waar? Gebruik de Helemaal Groen app
De app Helemaal Groen laat precies zien waar en wanneer er geraapt is en door wie.
Deze is ook gekoppeld aan onze website. Door gebruik te maken van de Helemaal Groen
app tijdens het zap’en kunnen we aan elkaar laten zien wie welke route loopt. Door onze
routes te delen, kunnen ZAP’ers gerichter beslissen waar ze willen zap’en. Download ‘m
voor je iPhone of Android!
De app van Helemaal Groen maakt op een kaart direct zichtbaar waar jij zwerfafval hebt geraapt. Zet je deze
app aan tijdens je wandeling, dan registreert die jouw traject waarbij je zwerfafval raapt. Dit traject wordt
vervolgens groen ingekleurd op de kaart die de app continu bijhoudt. Na een maand verkleurt een
groengekleurde route naar bruin. Zo kun je zien waar weer actie nodig is om dat traject weer groen te maken.
1. Start je route, pijl linksonder.
2. Ben je klaar, stop de registratie,
vierkante knop linksonder.
3. Geef aan dat je de route publiceert.
Wacht op bevestiging
4. Kijk of jouw route op de kaart staat.
Wil je meer weten, kijk op de
website:www.helemaalgroen.nl
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Wist je dat BS De
Vonder uit Riel
hieraan meedoet?
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