Afsprakennota Mooimakersmeter/-peter
Begijnendijk

Ik, …………………………………......……………………………………………………………………(naam)
wonend…………………………………………………………………………………………………………......
………………………………………………………………………………………………………......................

e-mail:…...………………………………………………………………………………………………………….
gsm of telefoon:…………………...……………………………………………………………………………….
wil mij inzetten voor het regelmatig opruimen van zwerfvuil op volgende locatie(s):
(straatnamen of locaties)

……………………..……………………..……………………..……………………..……………………………

……………………..……………………..……………………..……………………..……………………………

……………………..……………………..……………………..……………………..……………………………

……………………..……………………..……………………..……………………..……………………………

Voor ophaling van volle zwerfvuilzakken breng ik de verantwoordelijke contactpersoon van de gemeente
op de hoogte. Na een bevestiging voor een afgesproken ophaling plaats ik de volle zwerfvuilzakken
zichtbaar aan de voorzijde van mijn woning of op een afgesproken plaats.
De verantwoordelijke contactpersoon voor de gemeente is Roger Aerts, medewerker van de dienst vrije
tijd (roger.aerts@begijnendijk.be of 0496/23.38.24). Bij afwezigheid van neem ik contact op met de
dienst vrije tijd via vrijetijd@begijnendijk.be of 016/56.98.60.
Ik verklaar de ‘Afsprakennota Mooimakersmeter/-peter Begijnendijk’ ontvangen en gelezen te hebben.

Datum
Naam + handtekening

Naam + handtekening

Mooimaker

Namens de gemeente

Afsprakennota Mooimakersmeter /-peter Begijnendijk
Een ‘mooimakersmeter/-peter’ is een buurtbewoner die zich vrijwillig wil inzetten voor de netheid van
het openbaar domein in haar/zijn buurt. Zij/hij staan onder toezicht van verantwoordelijke
contactpersoon van de gemeente en verbindt zich ertoe om op vooraf gekozen straten, pleinen of
locaties (openbaar domein) zwerfvuil op te ruimen.
De verantwoordelijke contactpersoon van de gemeente Begijnendijk is Roger Aerts, medewerker van
de dienst vrije tijd (roger.aerts@begijnendijk.be of 0496/23.38.24).

Afspraken tussen gemeente Begijnendijk en mooimakersmeter/-peter






















De mooimakersmeter/-peter ruimt vrijwillig het zwerfvuil op en verzamelt dit in witte (restafval) of
blauwe (pmd) zwerfvuilzakken, die ter beschikking gesteld worden door de gemeente.
Volle zwerfvuilzakken worden opgehaald door het personeel van de gemeente op een vastgelegde
dag. De mooimakersmeter/-peter meldt de aanwezigheid van zwerfvuilzakken per telefoon of
e-mail aan de verantwoordelijke van de gemeente. Na een bevestiging plaats zij/hij de volle
zwerfvuilzakken zichtbaar aan de voorzijde van haar/zijn woning of op een afgesproken plaats.
In geen geval mag er eigen huisvuil in de zwerfvuilzakken gedeponeerd worden. Eigen huisvuil kan
niet worden meegegeven bij ophaling van de zwerfvuilzakken door een medewerker van de
gemeente.
Een mooimakersmeter/-peter bepaalt zelf wanneer zij/hij zich vrijwillig inzet om zwerfvuil te ruimten
in haar/zijn buurt. Dit kan ’s morgens, overdag en ’s avonds, zowel tijdens de week als in het
weekend gedurende het hele jaar.
Een mooimakersmeter/-peter ontvangt bij de start van haar/zijn engagement: handschoenen, een
grijptang, een fluohesje en een rol witte of blauwe zwerfvuilzakken. Zwerfvuilzakken kunnen steeds
bijgehaald worden via de verantwoordelijke contactpersoon van de gemeente. Materiaal dat stuk
gaat, wordt vervangen. Slechte kwaliteit van het materiaal kan gemeld worden aan de
verantwoordelijke van de gemeente.
De mooimakersmeter/-peter krijgt een badge die zij/hij gedurende zijn mooimakersactiviteiten op
een zichtbare plaats bevestigd. Bij beëindiging van de samenwerking dient deze badge terug
ingeleverd te worden aan de verantwoordelijke van de gemeente.
Als de mooimakersmeter/-peter ergens een sluikstort vaststelt, wordt dit zo snel mogelijk per
telefoon of e-mail (met eventueel één of meerdere foto’s) gemeld aan de contactpersoon van de
gemeente.
Ook schade aan een wegdek, voetpad, fietspad of straatmeubilair wordt zo snel mogelijk gemeld
aan de verantwoordelijke van de gemeente.
Bij problemen of opmerkingen contacteert de mooimakersmeter/-peter de verantwoordelijke van
de gemeente. Bij afwezigheid van de contactpersoon kan voor dringende zaken een andere
medewerker van de dienst vrije tijd of milieudienst aangesproken worden.
Het beëindigen van het engagement als mooimakersmeter/-peter moet schriftelijk worden gemeld
aan de verantwoordelijke van de gemeente.
De verantwoordelijke van de gemeente kan op elk moment de samenwerking beëindigen met de
zwerfvuilmeter/-peter. De mooimakersmeter/-peter zal hiervan per brief op de hoogte gebracht
worden.
Bij het beëindigen van het engagement dient de mooimakersmeter/-peter de badge; de grijptang
en de resterende zakken terug af te leveren aan de verantwoordelijke van de gemeente.
Voor het engagement of uitvoeren van inzamelactiviteiten als mooimakersmeter/-peter kan geen
vergoeding of verloning verkregen worden.

De mooimakersmeter- of peter is gedurende de lopende samenwerking met de gemeente Begijnendijk
en de ondertekening van de bijhorende afsprakennnota verzekerd in kader van haar/zijn
mooimakersactiviteiten op basis van de gemeentelijke verzekering ‘Burgerlijke aansprakelijkheid en
lichamelijke ongevallen – deelnemers aan het project “Mooimakers”’.

