#

KLEINE DAAD

Rotselaar

GROOT RESULTAAT
HOOIMAKERS.BE

Gemeente Rotselaar
Provinciebaan 20
3110 Rotselaar

Tel.016 6163 7I
Fax 01-6 6L 63 93

info@rotselaar.be

www.rotselaar.be

uw kenmerk

ons kenmerk

contactpersoon

datum

202]--3u

MIL/Suzanne De Coster

oLl031202t

telefoon

fax

e-mail

016-61 63 46

016-61 63 93

suzan ne.decoster@ rotselaa

r.

be

LENTESCHOONMAAK 2021

Beste

We leveren allemaal samen al meer dan een jaar heel wat inspanningen om de verspreiding van het coronavirus
tegen te gaan. Het is momenteel niet toegestaan om publieksevenementen te organiseren. Een klassieke
opruimactie om zwerfuuil te verzamelen kan dus ook dit jaar niet. Omdat we weten dat jullie staan te popelen om
toch aan de slag te gaan, heeft de gemeente Rotselaar een alternatief uitgewerkt
De lenteschoonmaak loopt van 20 maart tot 3 april 2021.
Wil je alleen of met maximum vier personen zwerfuuil oprapen in de buurt? Of wil je dit met je gezinsbubbel
doen? Dan kan je je online registreren (of telefonisch indien het digitaal niet lukt). Je kan ook een afspraak maken
om het nodige materiaal gratis te komen halen.
Dit kan op volgende dagen telkens tussen 9 uur en 11 uur:
o Zaterdag 20 maart: ophalen materiaal
o Zaterdag 27 maart: ophalen of terugbrengen materiaal
. Dinsdag 6 april: terugbrengen materiaal
lnteresse?
Schrijf je dan in vóór 22 maarï 2O2Lvia www.rotselaar.be/lenteschoonmaak of telefonisch op het nummer 076/6I
63 11.
ls het mogelijk om deze actie door te geven aan de leden van jullie organisatie?
Hou altijd alle coronamaatregelen in het oog! Dit zowel om jouw gezondheid als om de gezondheid van de mensen

rondom jou.
Raap enkel op wat je zelf kan dragen.

Probeer je handschoenen zoveel mogelijk aan

Stop je afval in de juiste zak (restafval of PMD)
Raap niets op met onbeschermde handen.

te houden.
Raak je gezicht niet aan. Was je handen
regelmatig en grondig
Voel je je ziek? Blijf thuisl

Gebruik een grijper en/of draag steeds je
persoonlijke rubberen of latex handschoenen

Zeg'neen'tegen zwerfvuil en ta'tegen een mooie buurt

!

Hoogachtend
Namens het col
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