
In ruim 200 Rotterdamse straten stropen bewoners 
regelmatig de mouwen op om de straat schoon te 

maken. Deze schoonmaakbendes dragen bij aan een 
schone straat en een schone stad. En dat vindt iedereen prettig. 

Nu het herfst is, hebben we weer een aantal nieuwe aanbiedingen 
voor alle straten die een Schoonmaakbende hebben. 

Lees de aanbiedingen door en vul het aanmeldingsformulier in.

Nieuwe 
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Ireen van der Lem
Delfshaven
ireen.vanderlem@opzoomermee.nl
06 – 47 55 79 10

Melek Buyuksahin
Prins Alexander, Overschie
melek.buyuksahin@opzoomermee.nl
06 - 22 59 98 29

Elze Mergler
Prins Alexander, Overschie
elze.mergler@opzoomermee.nl
06 – 83 87 75 86

Thessa Bakker
IJsselmonde, Centrum
thessa.bakker@opzoomermee.nl
06 – 44 26 89 01

Naomi Roepers
Noord & Hoogvliet
naomi.roepers@opzoomermee.nl
06 – 26 63 28 11

Jurgen Groenenboom
Charlois en Hillegersberg-Schiebroek
jurgen.groenenboom@opzoomermee.nl
06 – 49 71 50 59

Fouad Akka
Feijenoord en Kralingen-Crooswijk
fouad.akka@opzoomermee.nl
06 – 45 65 27 04

Bjefke Bonnema
Hoek van Holland, Rozenburg, Pernis
bjefke.bonnema@opzoomermee.nl
010 213 10 55

maken. Deze schoonmaakbendes dragen bij aan een 

1. Meld een nieuwe straat aan en 
  ontvang een bonus van € 50 extra   
  voor jouw eigen schoonmaakbende

2. Bedenk een eigen plan om vuil 
 naast de container tegen te gaan

3. Bedenk je eigen speciale 
 schoonmaakdag
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Contactpersoon     Mobiel 
Adres      Postcode
    
1. Nieuw lid/nieuwe leden van de Schoonmaakbende
Wij dragen de volgende straat (straten) voor als nieuw lid van de Schoonmaakbende 
Straat     Straat
Straat     Straat

(Voeg als bijlage per straat de namen van de 5 bewoners en hun contactgegevens toe)
De projectleider van Opzoomer Mee neemt contact met je op.  

2.   Tegengaan naastplaatsingen bij de vuilcontainer
Ons plan
Vermoedelijke kosten

De projectleider van Opzoomer Mee en Stadsbeheer nemen contact met je op om je plan door te spreken. 
Zij besluiten ook of je plan voor een bijdrage in aanmerking komt.

3.  Special herfstschoonmaakdag
Ons plan
Uitvoering van ons plan

De projectleider van Opzoomer Mee neemt contact met je op.

Onze Aanmelding

Stuur deze bon naar Opzoomer Mee (Schiedamsedijk 55a, 3011 EE Rotterdam). 
Dat kan ook via mail (info@opzoomermee.nl) of WhatsApp (06 16 83 29 43)

Straat



Je projectleider vind je op de achterzijde

Aanbieding 1 
Meld een nieuwe straat aan en 
ontvang een bonus van € 50 
extra voor jouw eigen 
schoonmaakbende

Om nog meer zwerfvuil van straat te halen, 
zoeken we meer straten die ook een
Schoonmaakbende willen oprichten. 
We vragen je daarbij om hulp om dit jaar 
nog 40 nieuwe schoonmaakbendes te 
werven. Dus... ken je bewoners in een straat 
die nog geen Schoonmaakbende heeft, 
die net als jij regelmatig de eigen straat 
schoon (willen) maken? Vertel ze over de 
Schoonmaakbende, en meld ze aan. 
De bonus van € 50 kan ingezet worden voor 
alle Opzoomeractiviteiten in jouw straat. 

Aanbieding 2   
Bedenk een eigen plan om vuil 
naast de container tegen te gaan

Een grote ergernis is het vuil (vuilniszakken 
en grofvuil) dat naast één van de 6.800 
ondergrondse Rotterdamse containers 
wordt geplaatst. Deze naastplaatsingen 
zorgen voor veel extra zwerfvuil op straat 
en trekken ongedierte aan. Het opruimen 
ervan vraagt extra inzet van de gemeente 
en is dus erg duur. Stadsbeheer doet een 
oproep aan de straten van de 
Schoonmaakbende om een plan te maken 
voor het aanpakken van naastplaatsingen 
in je eigen straat. Dat plan kan bestaan uit 
het aanspreken van vervuilers in de straat
tot het zelf aanleggen van een tuintje bij 
de container. The sky is the limit zolang het 
maar past bij de straat. 

Ons aanbod
• Desgewenst hulp om je plan te 
 maken/uit te werken
• Een bijdrage om zelf je plan te 
 realiseren

Aanbieding 3  
Bedenk je eigen speciale 
schoonmaakdag

Dit jaar zijn er geen Rotterdamse 
schoonmaakdagen in de herfstperiode. 
We dagen je daarom wel uit om een 
bijzondere schoonmaakdag in de straat te 
organiseren. Iets dat anders is dan anders, 
om meer bewoners in de straat bij het 
schoonmaken te betrekken. 
Wat dacht je van Halloweenvegen? Of een 
speciale ludieke actie tegen hondenpoep 
op Dierendag? (Er zijn hondenpoepzakjes 
beschikbaar die uitgedeeld kunnen worden 
aan hondenbezitters in de straat.)
Interesse: Jouw projectleider kan je meer 
vertellen. Goede plannen honoreren we 
met een extra bijdrage van € 125.

Save the date 
Dit jaar is er 1 gemeenschappelijke 
actie: de vuurwerkschoonmaak 
is zoals ieder jaar in de 1e week 
van in januari. Hierover ontvang 
je in december weer een speciale 
nieuwsbrief met een cheque met 
een waarde van € 125. 
Hoe dit verder in zijn werk gaat 
lees je in de decembernieuwsbrief.

Schoonmaakbende Riederlaan
In de Riederlaan in Feijenoord gaan 
schoonmaken en verfraaien hand in hand. 
“Als de straat er aantrekkelijk uitziet, nodigt 
dat minder uit tot vervuilen”, vindt Ellen 
de Ronde. Samen met  buren zorgde ze 
daarom voor goed gevulde plantenbakken 
en perkjes rondom de bomen. Die trekken 
de aandacht en oogsten waardering. De 
schoonmaakbende in haar straat bestaat 
uit 12 actieve leden. “Eigenlijk zijn we 
voortdurend actief. Als we wat zien liggen, 
dan ruimen we het op.” In het voorjaar en 
najaar vinden grote schoonmaakacties plaats. 
Elllen hangt dan vlaggetjes op in de straat. 
Meer mensen komen dan naar buiten en 
helpen mee om de boel aan kant te maken. 
Grofvuil is een probleem in de straat. 
“We waren hartstikke blij dat we een 
grofvuilcontainer konden krijgen omdat 
de straat meedoet aan de Schoonmaakbende. 
Ze riep iedereen op om de kelder eens goed 
door te spitten op grofvuil. Uiteindelijk zaten 
er twee containers vol en werden er zelfs 
spullen tussen buren uitgewisseld! 
“We hebben nu veel minder last van grofvuil 
op straat. Hopelijk kunnen we volgend jaar 
weer zulke containers krijgen.”
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