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5de “OPGERUIMD STAAT NETJES” actie tegelijk met Landelijke Opschoondag  
 

Op zaterdag 20 maart gaan samenwerkende organisaties 

na vier eerdere geslaagde halfjaarlijkse opschoonacties 

deze acties weer vervolgen. De actie is gepland op de 

jaarlijkse Landelijke Opschoondag, die nu vanwege corona 

natuurlijk in aangepaste vorm plaatsvindt. D.w.z. we 

maken een opschoon ommetje in ons eentje of met het 

eigen huishouden en in achtneming van de andere 

preventiemaatregelen. 

Onder het motto “Opgeruimd staat netjes” maken de 

Jongerenkerk, Joriskerk, Fair Venlo, jongeren van Home+, 

Wijkoverleg Binnenstad, werkgroep Julianapark, 

bewoners Wilhelminapark, ‘t Groenewold en de 

Wereldwinkel groen in de binnenstad schoon. Deze keer 

langs de Maaskade, de spoor kant van de 

Koninginnesingel, de kop van Weerd, het Juliana-, 

Wilhelmina- en Nolenspark. Tussen 9 en 10 kunnen de 

opschoonmaterialen per persoon/ huishouden afgehaald 

worden bij de Jongeren kerk. Het schoonmaken op de 

locaties duurt tot circa 12.00.  

De organisaties zijn allemaal actief in de binnenstad, werken al samen op het gebied van fairtrade en 

willen dat ook graag doen met andere activiteiten, die helpen om de wereld een beetje beter te 

maken. Ieder vanuit zijn eigen achtergrond. Zij zijn daarin niet uniek. Wereldwijd is er een integrale 

actie-agenda voor duurzame ontwikkelingsdoelstellingen: de 17 Global Goals. Leiders van 193 landen 

hebben toegezegd zich in te zetten om de doelen vóór 2030 te realiseren.  

Met de schoonmaakactie dragen de Venlose organisaties lokaal bij aan 

doelstelling 11 “Duurzame steden en 

gemeenschappen” en proberen zo bewustzijn 

voor de directe omgeving te kweken.  

Ze sluiten tevens aan bij acties voor een schone 

binnenstad, die al genomen worden door de 

gemeente Venlo, het wijkoverleg Binnenstad 

Venlo en bewonersgroepen, zoals rond het 

Julianapark en het Rosarium en Venlo Partners, de citymarketing organisatie 

van Venlo en Venlo Schoon.  

Die organisaties ondersteunen de actie 

van harte en zullen er via hun eigen kanalen aandacht aan 

geven. De gemeente stelt daarnaast de benodigde 

schoonmaakmaterialen ter beschikking, zoals zakken en 

handschoenen. Ook wethouder Marij Pollux deed al twee keer 

actief mee. 

Zie ook nederlandschoon.nl en supportervanschoon.nl 

Zie verder de uitgebreide foto-impressie op bladzijde 2 t/m 4  

https://www.nederlandschoon.nl/Landelijke-Opschoondag-2021
https://www.supportervanschoon.nl/
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        Foto-impressie Schoonmaakaktie “OPGERUIMD STAAT NETJES!” (1 van 3) 

 

 

     

      

Werving die aansloot bij de Landelijke Opschoondag en Coronarichtlijnen. 

 

Zo’n 10 vrijwilligers vertrokken vanaf de Jongerenkerk vertrekken naar de diverse bestemmingen, 

Nolenspark, Kop van Weerd en Koninginnesingel. 

 
 

Onderweg ruimen zo ook al het nodige op. Naast de bekende blikjes, zakjes, bakjes 

deze keer helaas ook mondkapjes. 
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Foto-impressie Schoonmaakaktie “OPGERUIMD STAAT NETJES!” (2 van 3) 

 

  

Andere meer opzienbarende vondsten: een mes. De trieste winnaar is een…..winkelkar van de 

Duitse supermarkt Rewe in de fontein tussen NS station en Julianapark.  

 

Het Julianapark zelf wordt iedere 3de zaterdag van de maand opgeschoond door aanwonenden van 

de Deken van Oppensingel. In het Wilhelminapark (foto boven) ruimt een groep van zo’n 10 

omwonenden om de 2 weken ’s zaterdags op en dragen zo het hele jaar door hun steentje bij      ! 

  

Het is heerlijk zonnig, zoals hier bij de 

passantenhaven, aan de Maaskade en op kop 

van Weerd. 

Waar de vreedzame krijger zijn eigen 

verzameling zwerfmateriaal ingebouwd kreeg 

door een nestelende vogel  
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Foto-impressie Schoonmaakaktie “OPGERUIMD STAAT NETJES!” (3 van 3) 

   

De vreedzame krijger krijgt naast vandaag iedere dag gezelschap in de strijd om zwerfvuil een halt toe te 

roepen via vrijwilligers van het Wijkoverleg Binnenstad en ook een Maas Clean Up groep is actief. 

  

Naast blikjes van Coca Cola, Red Bull e.d. zaten in de top 5: sigarettenpeuken, pillen zakjes, frites bakjes 

en sigaretten doosjes. 

Exoten waren: een trainingsjack, een onderbroek en het al genoemde mes en winkelkarretje. 

  

De Koninginnesingel was weer goed voor een viertal zakken en in totaal verzamelden we een zak per 

deelnemer. Na 2 uur samenwerking in de spotlights voor een leefbaarder binnenstad, begonnen we om 

12 uur met een voldaan gevoel aan de rest van de heerlijk zonnige eerste dag van de lente. 

Doe je in september ook mee met de Internationale CleanUp Day?  

 


