
 

 

 

 

 LET’S DO IT ! BELGIUM - 2014 campagne 

tegen zwerfvuil en sluikafval 

WEEKEND 21 – 23 MAART 

+ 

Europese “CLEAN WEEK”- MEI 2014 

 

Voorstellen-Ideeën tegen zwerfvuil 

 

Dames, Heren, 

vermits de strijd tegen zwerfvuil en sluikafval jammer genoeg nog niet 
helemaal is gestreden lanceert LET’S DO IT ! BELGIUM ook in 2014 een 

nationale campagne ( de 3de inmiddels ) om zoveel mogelijk vrijwilligers 
op de been te brengen. 

In samenspraak met LIMBURG.NET en IDM werd geopteerd voor het 

weekend van 21-23 MAART 2014. 

Symbolisch staat dit voor een zwerfvuilvrij begin van de lente. 

( in hopelijk betere weersomstandigheden dan afgelopen voorjaar…) 

Bij deze wordt u uitgenodigd zich hierbij aan te sluiten. 

Niet enkel afvalintercommunales maar ook andere overheidsinstanties, 
alsmede verenigingen , socio-culturele organisaties en de diverse 

schoolnetten ontvangen dit bericht. 

Aldus kunnen de diverse reeds bestaande initiatieven elkaar versterken en 
hopelijk nog meer aandacht voor dit thema genereren. 

 

Daarop aansluitend wordt in de loop van MEI 2014 de Europese “CLEAN 
WEEK” georganiseerd onder auspiciën van de Europese Commissie. 



Deze zal focussen op het thema “afval en afvalpreventie”. 

Officiële startdatum : zaterdag 10 Mei. 

 

Een voorstel werd geformuleerd om in dit verband de internationale 
“LET’S DO IT ! WORLD”- tentoonstelling naar Brussel te brengen. 

Deze tentoonstelling belicht de wereldwijde zwerfvuilcampagnes van de 

afgelopen jaren. 

LET’S DO IT ! BELGIUM stelt voor om – daaraan gekoppeld – de diverse 

zwerfvuilcampagnes en afvalpreventie-initiatieven in ons land in de 

Europese schijnwerpers te zetten. 

( bijvoorbeeld , door middel van een fototentoonstelling ) 

Dit biedt een mogelijkheid  voor de diverse afvalintercommunales, 

alsmede voor lokale initiatieven en verenigingen, om hun inspanningen 
voor een  ruimer publiek onder de aandacht te brengen. 

Een locatie hiervoor werd nog niet vastgelegd, maar er wordt gepolst of 

dit kan in het Europees Parlement. 

Om dit , en andere voorstellen , te bespreken  wordt er op 25 November 
nog een vergadering belegd bij de Europese Commissie. 

Indien u interesse heeft om hieraan deel te nemen kunt u een seintje 

geven aan mevrouw Susanna Makikokkila, kabinetsmedewerker van EU-
leefmilieucommissaris Janez Potocnik. 

Susanna.Makikokkila@ec.europa.eu 

LET’S DO IT ! BELGIUM houdt u verder op de hoogte en kijkt uw reacties 
tegemoet. 

Verdere ideeën en suggesties welkom. 

Jef Helderweert 

LET’S DO IT ! BELGIUM 2014-campagneteam 

www.facebook.com/letsdoitbelgium 

www.letsdoitbelgium.be 

www.letsdoitworld.org 
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