Positieve balans na één jaar Operatie Proper:
Beloning voor meer dan 200 scholen en verenigingen die Vlaanderen mee
proper houden

Mechelen, 2 juli - Samen met het schooljaar zit ook het eerste jaar van Operatie
Proper er bijna op. Verspreid over 107 Vlaamse gemeenten hielden 212
scholen en verenigingen hun eigen terreinen en hun eigen buurt proper. Stuk
voor stuk cruciale schakels in de strijd tegen zwerfvuil en sluikstort. “De
scholen en de verenigingen geven niet alleen het goede voorbeeld, ze zorgen
in hun gemeente ook voor een sneeuwbaleffect.”
Operatie Proper werd in de zomer van 2017 gelanceerd door Mooimakers, het
Vlaamse samenwerkingsverband tegen zwerfvuil en sluikstort van OVAM, Fost Plus
en de lokale besturen (VVSG). Mooimakers werkt nauw samen met de
gemeentebesturen en de afvalintercommunales, die voor de opvolging op het terrein
zorgen. Het idee achter Operatie Proper is eenvoudig: zoveel mogelijk mensen
betrekken bij de strijd tegen zwerfvuil en sluikstort, en zo een brede
maatschappelijke beweging op gang trekken. Scholen en lokale verenigingen
engageren zich om hun eigen terreinen én de buurt errond proper te houden, en in
hun werking aandacht te besteden aan de zwerfvuilproblematiek.
“Na het eerste jaar is de balans positief”, blikt Mooimakers-coördinator Els
Gommeren terug. “In totaal deden 212 scholen en verenigingen mee aan Operatie
Proper, verspreid over 107 Vlaamse gemeenten. Ze zetten dagelijks opruimacties op
poten bombardeerden leerlingen tot afvalpolitie, starten een moestuin op, hielden

kippen, organiseerden upcycling ateliers, bouwden een afvalmuseum,… We staan
echt versteld van de inzet en de creativiteit van alle scholen en verenigingen, en van
hun leerlingen en leden.”
De scholen en verenigingen die deelnemen aan Operatie Proper kunnen voor hun
engagement rekenen op een mooie beloning, die afhangt van het aantal leerlingen
en leden. Na het eerste werkingsjaar staat de teller op iets meer dan 165.000 euro,
dat is gemiddeld 800 euro per school of vereniging.
Vele kleintjes maken één groot
"We willen alle deelnemers aan Operatie Proper van harte bedanken voor hun inzet”,
benadrukt Els Gommeren. “Propere buurten zijn mooie buurten en iederéén woont
graag in een mooie buurt. De scholen en verenigingen die meedoen aan Operatie
Proper vegen niet alleen voor eigen deur, ze zorgen ook voor een sneeuwbaleffect
waarbij meer en meer mensen hun schouders gaan zetten onder een propere buurt.
Vele kleintjes maken één groot.”
Na dit opstartjaar gaat Operatie Proper ook volgend schooljaar opnieuw door,
volgens hetzelfde principe: scholen en verenigingen die hun terreinen, hun buurt en
hun gemeente proper helpen houden, worden daarvoor voor elke deelnemer
beloond. “Uiteraard hebben we van dit eerste jaar Operatie Proper ook veel geleerd,
we hebben aanpassingen en optimalisaties doorgevoerd om het project eenvoudiger
en toegankelijker te maken. We zijn er dan ook van overtuigd dat we volgend jaar
met nog meer zullen zijn.”

Over Mooimakers
Mooimakers is de motor van de strijd tegen zwerfvuil en sluikstorten in Vlaanderen.
Mooimakers organiseert campagnes, voert onderzoek, stimuleert kennisuitwisseling,
ondersteunt op een proactieve manier alle betrokken actoren en zet zelf
aanstekelijke acties op. Mooimakers is het merk waaronder Vlaanderen Mooi
uitvoering geeft aan haar beleid. Vlaanderen Mooi is het initiatief tegen zwerfvuil en
sluikstorten van de OVAM, Fost Plus en de VVSG.
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