
Hoi,  

Wij zijn Rabab en Mila. Op woensdag 9 oktober hadden we met ons groepje 

Duurzaamheid een werklunch. Dit hebben we besproken: 

1. Mila: We doen met de landelijke Opschoondag op 21 maart. Dit plan gaan we 

verder uitwerken. 

 

2. Mila: Afvalbakken op plekken waar vaak kinderen komen: 

Ons idee was om afval weggooien leuker te maken, door er een sport-spel van te 

maken. Daar hebben we ook voorbeelden van. Afval opruimen wordt dan 

leuker, want je wilt natuurlijk wel scoren! Er zijn veel plekken in Best waar meer 

of grotere afvalbakken zouden moeten komen. Bijvoorbeeld bij de sportvelden. 

Eerst vond de ambtenaar dat er geen afvalbakken bij hoeven komen. Wel mogen 

we afvalbakken misschien mooier maken met stickers en posters. Dat is vorig 

jaar ook gebeurd. Maar maandag kregen we goed nieuws. De gemeente een 

adviesbureau toch opdracht gegeven om met ons het plan van de sport-spel 

afvalbakken verder uit te werken. 

 

3. Mila: Watertap-punten: de ambtenaar komt hier nog op terug. Ze zijn er 

namelijk al een beetje mee bezig, dus er is wel ruimte denken ze. Wij zouden het 

heel goed vinden als er meer watertap-punten komen bij scholen en sportclubs. 

 

4. Rabab: ZAP-pers : dat zijn vrijwillige Zwerf Afval Pakkers. Wij wilden weten of 

onze gemeente daar ook mee werkt. Het antwoord is: ja, er zijn in Best 10 ZAP-

ers die in kleine groepjes in het buitengebied en aan de rand van de bebouwde 

kom zwerfafval opruimen. Ook zorgt de gemeente ervoor dat de prullenbakken 

worden geleegd en dat zwerfafval binnen de bebouwde kom wordt opgeruimd. 

Dat doen ze een keer in de twee weken. En in de drie winkelcentra zelfs 3 keer 

per week. 

 

5. Rabab: Een meneer van IVN vroeg aan ons:  hebben jullie slimme tips om Best 

duurzamer en groener te maken?               

Wij hebben gezegd:  

• meer groen in de straten (bomen, struiken, planten, bloemen) 

• op het Wilhelminaplein meer plantenbakken plaatsen, ook om auto’s te 

weren! 

• een leuke en leerzame groene speurtocht door Best maken, misschien ook 

een blote voeten pad 

• meer vogelhuisjes in openbare ruimtes 


