AFVAL DRAAIBOEK ORGANISATOREN
Samen op kamp, met de buurt de lentepoets organiseren, een buurtconcertje of een openluchtfuif,
een voetbalwedstrijd van de miniemen,… Allemaal momenten waarop mensen gezellig samen zijn,
maar jammer genoeg ook momenten waarop er veel afval geproduceerd wordt.
Wil je met je vereniging meewerken aan een proper Ronse? Dan heb je alvast de eerste stap in de
goede richting gezet.
Met dit draaiboek rond afvalreductie wil de stad Ronse organisatoren helpen met het organiseren van
een zo “afvalvrij” mogelijk evenement.

1.1

Wat betekent afval voor de stad en voor jou als inwoner?

Het merendeel van de Ronsenaars stoort zich aan zwerfvuil .
Vuil in de straten draagt bij tot het onbehagen van de bewoners en schaadt de uitstraling van Ronse
bij bezoekers. Dit beïnvloedt ons allemaal. Maar om vuil aan te pakken moeten we ons van het
probleem bewust zijn. En dat is nog niet bij iedereen het geval.

1.2

Laten we samen Ronse proper houden

Erger jij je ook aan afval op straat? Aan openbare vuilbakjes die volgepropt worden met huishoudelijk
afval? Aan hondenpoep op de stoep? Aan peuken in het park? Aan blikjes, wikkels en etensresten op
het voetpad voor je school? Doe er samen met de stad Ronse wat aan!
Jouw inzet scheelt een berg (afval).
Alleen als we allemaal samen zorgen dat afval netjes in de vuilbak belandt, houden we onze stad
proper.
Een snoeppapiertje in de vuilbak gooien, de asbak van de wagen thuis uitkieperen in de groene
Diftarcontainer, lege colablikjes een eindje meenemen en in de vuilbak verderop gooien,… vergen
toch maar een kleine inspanning om afval op een fatsoenlijke manier kwijt te raken?
De stadsdiensten steken veel werkuren in het proper houden van Ronse, maar zij kunnen dit niet
alleen en hebben jullie hulp hierbij nodig.

1.3

Wat kan je doen als organisator?

Samen dingen doen is leuk, maar achteraf merk je hoeveel rommel er achterblijft. Mocht je al een deel
van het afval kunnen voorkomen, dan hoef je dit alvast niet meer op te ruimen.
Door vooraf na te denken over het afval dat je gaat produceren, kan je al een hoop afval voorkomen
en kosten en moeite besparen. Dit geeft je als organisator meer tijd en middelen om allicht
interessantere dingen te doen!
Afval is geen zaak van één partij. De organisator, zijn leveranciers, de deelnemers en de stad zijn
betrokken, vandaar dat we er ook samen aan moeten werken.
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Ideeën om aan de slag te gaan rond afval op je activiteit.
1.4

PREVENTIEMAATREGELEN

•

Uitnodigingen, aankondiging van het evenement kan via mail, of via Facebook, spandoeken in
publiciteitskubussen, drukwerk met aangepaste oplage op milieuvriendelijk papier

•

In plaats van affiches met aanduiding van prijzen voor inkom en drank te gebruiken, kan je ook
met krijt op een bord schrijven

•

Koop verbruiksgoederen en andere koopwaar in grootverpakkingen en/of herbruikbare
verpakkingen (b.v. drank of frisdrank uit de tap of bulkverpakkingen schenken, het vermijden van
kleine verpakte porties sauzen (boter, suiker, …)

•

Je kan het verspreiden van promotiemateriaal zoals gadgets, flyers, folders, strooibiljetten op het
evenement (op en om het terrein) verbieden

•

Een picknick van je sportclub of een clubfeest is een perfect moment om je deelnemers ervan
bewust te maken dat je afval op een correcte manier moet deponeren en sorteren

•

Barbecue en hotdogs tijdens je sportevenement brengen niet alleen veel centen op, maar zijn ook
een goede gelegenheid om afvalcontainers te plaatsen die de nodige aandacht trekken

•

Organiseer je een muziekevenement ? Dan wordt er vaak veel drank geconsumeerd. Je kan
herbruikbare bekers aanbieden of een beloning overhandigen in ruil voor 1 meter bekers. Met
behulp van duidelijk herkenbare afvaleilandjes kan je de deelnemers ervan bewust maken dat zijn
afval in de vuilbak hoort!

•

Een kamp van chiro of scouts kan je organiseren onder een milieuvriendelijk thema. Neem een
aanhangwagen met vuilbakken mee en maak zo je deelnemers duidelijk waar ze met hun afval
terecht kunnen. Vraag eerst na bij de verhuurder van het terrein hoe gesorteerd moet worden en
waar je met het afval terecht kunt.

Hoe eraan beginnen
1.5

Voorbereiding

Als je een evenement organiseert, vormt een goede voorbereiding het halve werk.
•

•

•

Aanvraag evenement:
Vul het aanvraagformulier in dat je terugvindt op www.ronse.be en stuur dit door naar de
evenementencel op mailadres aanvraagevenementen@ronse.be.
Aanvraag materieel:
Wens je materieel van de stad Ronse te gebruiken voor jouw evenement, vul dan het
aanvraagformulier “huur stadsmaterieel” in dat je eveneens terugvindt op www.ronse.be en mail
dit ook door naar de evenementencel op mailadres aanvraagevenementen@ronse.be..
Maak een overzicht van de afvalfracties die zullen vrijkomen bij opbouw/afbraak en tijdens het
evenement zelf + beschrijving van de inzameling van deze fracties (zakken, containers)
o
o
o
o
o
o
o
o

Papier & karton
PMD (Plastic flessen en flacons, Metalen verpakkingen en Drankkartons)
GFT (Groente-, Fruit- en Tuinafval)
Plastic folies
Glas
Plastic wegwerpbekers
Restafval
…
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•

Maak een beknopt milieuplan waarin je rekening houdt met de groepen die afval produceren, nl.
jijzelf als organisator, jouw leveranciers en sponsors (cateraar, brouwer, animatieteams…)
eventuele standhouders en het publiek.
o

o

o
o

1.6

Voor jezelf als organisator moet je noteren hoe je de hoeveelheid afval zoveel
mogelijk kan reduceren en hoe je het afval dat toch voorkomt gaat verzamelen en
verwerken.
 Papier & karton
 PMD (Plastic flessen en flacons, Metalen verpakkingen en Drankkartons)
 GFT (Groente-, Fruit- en Tuinafval)
 Plastic folies
 Glas
 Plastic wegwerpbekers
 Restafval
 …

Met leveranciers, sponsors of standhouders maak je duidelijke afspraken over hoe ze
hun afval kunnen reduceren en hoe ze het onvermijdelijke afval op een juiste manier
kunnen sorteren en verwerken.
Zorg dat het publiek weet waar ze hun afval kunnen deponeren en geef dit duidelijk
aan.
Denk misschien aan een A-team (afvalteam), dat vuilbakken leegmaakt, zwerfvuil
opruimt en je deelnemers inlicht over afvalpreventie.

Hoe omgaan met afval op en rond evenementen en acties?
•

Wil je een proper evenement? Zorg er dan voor dat de vuilbakken en afvaleilandjes beschikbaar
zijn, dit zowel voor, tijdens als na het evenement.

•

Houd bij het plaatsen van afvaleilanden rekening met:
o de afstand tussen de verschillende afvaleilandjes: bezoekers willen geen grote
afstand afleggen om hun afval te dumpen;
o de locatie van de afvaleilandjes: afval komt voornamelijk vrij bij drank- en eetstanden,
promotiestanden en in de buurt van nachtwinkels, supermarkten, enz. Het is dan ook
zeer belangrijk om net daar in de buurt afvaleilanden te plaatsen;
o de herkenbaarheid van deze afvaleilanden: zorg ervoor dat ze van op grote afstand
zichtbaar zijn;
o borden of vlaggen die boven het publiek uitsteken. Gebruik kleuren per afvalfractie
(papier, PMD, GFT, specifiek recycleerbare items zoals bekers, bioborden of
biobestek) en gebruik deze kleuren consequent. Kleef stickers op de recipiënten, ook
op de binnenkant van het deksel.

•

Om je bezoekers ertoe aan te zetten hun afval op de juiste plaats te deponeren, en niet op de
grond, vermijd je best overvolle vuilbakken,.

•

Vuilbakken voor restafval langs het terrein of aan de invalswegen voorkomen zwerfvuil op de
weg.

•

Zet een A-team (afvalteam) in op grote evenementen, dat vuilbakken leegmaakt, zwerfvuil
opruimt en je deelnemers inlicht over afvalpreventie.

•

Met o.a. informatieborden, spandoeken en een lichtkrant boven het podium betrek je je publiek
actief bij de afvalverzameling. Of laat een oproep doen door een artiest of breng een ludieke
actie op het terrein of op het podium. Zo breng je het afvalthema onder de aandacht en verhoogt
de kans op succes.

3

•

Zelfgemaakte decoratie met gerecycleerde materialen (slingers van wc-rolletjes, papier-maché)
is leuk en origineel en voorkomt versiering met veel verkwisting (theelichtjes, ballonnen,
papieren tafelkleden…)

•

Duurzame activiteiten zoals blikjes omgooien, grimeren, kringspelletjes, enz. zijn leuk om te
doen. Als je er ook nog als prijzen nuttige geschenkjes bij geeft, die mensen écht zullen
gebruiken, draag je bij aan een duurzame samenleving.

•

Banners, spandoeken, panelen, sandwichmannen, krijt en bord, digitale schermen, enz.
brengen ook je boodschap over. Zo deel je geen onnodige folders of programmaboekjes uit en
bespaar je centen.

•

Elektronische communicatie werkt vaak even goed als op papier en zorgt voor minder
papierafval.

•

Verse groenten en fruit, liefst nog bio of fairtrade, zijn lekker en gezond. Suiker, melk, soep,
mayonaise, drank kan je vinden bij lokale leveranciers of ook Fair Trade of bio. In grote
verpakkingen smaakt alles even lekker, en het is ook veel voordeliger dan kleine verpakkingen.

•

Eetbare verpakkingen (eten in een broodje, ijs op een hoorntje, slaatjes op een koolblad… ) zijn
leuk en origineel, en goed voor het milieu! Net zoals milieuvriendelijk servies en bestek (glas en
servies) en composteerbare servetten dragen ze bij tot een milieuvriendelijk evenement.

•

Herbruikbare bekers zijn veilig en duurzaam. Je kan ze huren of aan je brouwer vragen. Er zijn
verschillende manieren om de bekers terug in te zamelen: laat het publiek een waarborg
betalen, een ploeg de bekers ophalen of geef een beloning aan iedereen die bv. 30 bekers
verzamelt.

•

Ecologische afwas- en schoonmaakproducten zijn even efficiënt en een pak beter voor het
milieu!

1.7

Welke middelen voorzien voor een evenement of actie?
•

Vuilbakken

•

Afvaleilandjes

•

Containers

•

Vuilniszakken

•

Handschoenen

•

Fluovestjes

•

Grijpstokken

•

Duurzaam servies en bestek

•

Herbruikbare bekers

•

Geluid en licht

•

Tafels en stoelen

•

Kookmateriaal

•

Tenten
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1.8

Welke ondersteuning kan de Stad Ronse je bieden?

Communicatie:
Borden / stickers voor aanduiding van afvaleilandjes en vuilbakken
Praktisch
Diftar container (voor verenigingen met een lokaal)
Vuilbakken
Afvaleiland
Handschoenen
Papierprikkers
Afvalzakken
Stadsdiensten
Bijna alle stadsdiensten zijn te vinden in het Stadhuis, Grote Markt 12, 9600 Ronse
of via www.ronse.be
Contact Evenementencel: aanvraagevenementen@ronse.be
Financiële ondersteuning
De actie ‘in de vuilbak’ van de OVAM ondersteunt initiatieven financieel. Meer informatie op
www.indevuilbak.be

1.9

Hoe van het verzamelde afval af geraken?

Iedere vereniging met een lokaal kan een Diftar afvalcontainer voor restafval aanvragen. Als je
vereniging een bijzondere activiteit organiseert en er meer afval is dan in de Diftar container kan, mag
je extra zakken aanbieden. Dat moet je 2 dagen voor de ophaling melden bij de Groene Lijn op
0800/90 270. Dit kan je 3x per jaar doen. Het spreekt voor zich dat je goed moet sorteren! In de Diftar
container mag enkel restafval.
Afvalkalender en sorteerwijzer te downloaden op de website van de stad Ronse:
http://www.ronse.be/algemeen/download
Alle informatie over het recyclagepark is te downloaden op de website van de stad Ronse:
http://www.ronse.be/algemeen/download
De locatie van de glasbollen kan je vinden op de website van de stad Ronse:
http://www.ronse.be/algemeen/wonen/afval/nieuws/nieuwe-standplaatsen-glasbollen
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Toevoeging
• Als het stadsbestuur medeorganisator is van het evenement, zal de stad ook instaan voor het
ophalen en verwijderen van het afval.
•

Als het stadsbestuur geen medeorganisator is van het evenement, heb je 2 mogelijkheden:
o Ofwel werk je met de afvaleilandjes/vuilbakken van de stad, en laat je deze tegen
vergoeding ophalen door de stadsdiensten.
o Ofwel plaats je zelf vuilbakken of een container en sta je volledig zelf in staat voor het
inzamelen en verwijderen van afval.

Tot slot
Opruimen en verwerken van afval kost heel wat! We hebben er allemaal belang bij dat er minder afval
ontstaat en dat er minder afval moet opgeruimd worden.
Daarom moeten we er samen iets aan doen. Als we samen afval vermijden of afval opruimen dan
worden we daar allemaal beter van.
Via je vereniging kunnen we deze boodschap uitdragen. Jullie kunnen een goed voorbeeld zijn voor
velen!
Als je nog nuttige ideeën of voorstellen hebt om afval te bestrijden, dan horen we dat graag. Het zit
soms in kleine dingen, dus: kom maar op met je suggesties!
Alvast bedankt voor jullie medewerking! Samen houden we Ronse proper!
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