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ALLE IMOG-GEMEENTES

Harelbeke, 6 februari 2015

Geachte,
Betreft: Oproep “Let’s do it in de vuilbak in je buurt” – Opruimactie 2015
‘Let’s do it’ gaat dit jaar opnieuw de strijd tegen zwerfvuil aan. In navolging van de succesvolle actie van
vorig jaar, worden nu opnieuw scholen, verenigingen, groepen, particulieren, … aangespoord hun
properste beentje voor te zetten. Imog lanceert daarop samen met de Provincie West-Vlaanderen en de
andere West-Vlaamse intercommunales opnieuw de opruimcampagne ‘Let’s do it in je buurt’.
Op de campagnewebsite www.letsdoitindevuilbak.be kan u – en dan doorklikken naar let’s do it in uw
buurt – een stuk grond in jouw buurt ‘opeisen’ dat u net wilt houden. Dat kan gaan om een straat, een
park, een buurt, een speelplein …. Ga zo aan de slag en organiseer een eenmalige opruimactie of ruim
meermaals per jaar op.
Via de website kan u ook opruimmateriaal aanvragen. Bij groepen levert Imog aan huis en haalt
eveneens het afval weer op. De individuen zullen o.a. kunnen rekenen op de steun van de
Afvalmeesters.
In de loop van deze week sturen wij u ook verder digituaal promomateriaal toe zoals een infotekst en
een digitale banner, voor publicatie op de gemeentelijke website of infokrant. Imog schrijft alle scholen
en jeugdvereningen in de regio weer zelf aan. Mensen die vorig jaar al deelnamen, worden via de Let’s
do it-flash verder op de hoogte gehouden.
Het zou een meerwaarde zijn, mocht uw gemeente of gemeentelijke verenigingen hier ook aan
meewerken! De timing kan vrij gekozen worden. We bedrukken hierbij om niet alles te concentrere in
maart.
De strijd tegen zwerfvuil voeren we best samen. Hopelijk bent u ook overtuigd van onze objectieven en
bent u bereid in te spelen op onze campagne.
Steeds bereid tot verdere informatie, verblijven wij,
met bijzondere hoogachting,

K. DELIE
Directeur Externe Zaken
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Algemeen Directeur

