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Dze week zullen 1.300 winkels deelnemen aan de Retail Clean Up Days. Het is een gigantische opruimactie op initiatief van Comeos,
de federatie voor handel en diensten. In totaal zullen handelaars in meer dan driehonderd steden en gemeenten rond hun winkels een
oppervlakte opruimen die het equivalent is van in totaal 1.337 voetbalvelden.
Elke winkel engageert zich om 25 meter rond zijn verkooppunt op te ruimen. Dominique Michel, ceo van Comeos: “Het is al het tweede
jaar op rij dat we samen met alle handelaars een van de grootste schoonmaakacties van het land organiseren. Winkelen en wonen in een
nette buurt is ﬁjn voor iedereen. Ook wij engageren ons om daaraan mee te werken.”
Handelsector geeft het voorbeeld aldus Schauvliege
Ook Vlaams minister van Omgeving en Natuur Joke Schauvliege ondersteunt de Retail Clean Up Days. “In de strijd tegen zwerfvuil moet
iedereen zijn steentje bijdragen: particulieren, bedrijven en overheden. De distributiesector geeft voor het tweede jaar het voorbeeld door
in de omgeving van hun handelszaken zwerfvuil op te ruimen. Ik hoop dat dit aanstekelijk werkt voor andere bedrijven en dat burgers
beter gaan beseffen dat ze hun gedrag moeten aanpassen.”
Doe hier alsof je thuis bent
Voor deze tweede editie willen de handelaren ook de klanten actief betrekken in de zorg voor de publieke netheid. Onder het motto Doe
hier alsof je thuis bent, gooi je afval in de vuilnisbak zullen verschillende promoteams aanwezig zijn om de klanten te sensibiliseren en
hen te stimuleren ook een engagement op te nemen in de strijd tegen zwerfvuil. De Retail Clean Up Days vinden plaats in samenwerking
met Mooimakers in Vlaanderen en met Wallonie Plus Propre in het Franstalige landsgedeelte. Els Gommeren, coördinator Mooimakers:
“Mooimakers ondersteunt uiteraard de Retail Clean up Days. Deze actie toont dat het, dankzij de samenwerking tussen verschillende
partijen, mogelijk is om een mooi resultaat te boeken en heel wat mensen bewust te maken van de zwerfvuilproblematiek.”
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