
Een schoon Gorinchem als doel!

Contact opnemen?
• Wijkcoördinator: 
 wijkcoordinatoren@gorinchem.nl, 0183-65 96 84
• Wijkagent: 0900-8844
• Opbouwwerker Ayse Cosar: 
 a.cosar@gorinchem.nl, 0183-65 94 47
• Jeugd- en Jongerenwerk:  
 www.bendrvoorjou.nl, 06-25 17 96 84
• Sociaal team: 088-892 88 93
• Poort6: 0183-66 99 00
• Bliek in Actie: 0183-65 96 84
• Landelijk publieksnummer coronavirus: 0800 - 1351

Babbeltrucs?! Trap er niet in!
Babbeltrucs zijn smoesjes waarmee oplichters proberen mensen 
op een slinkse manier geld, sieraden of andere waardevolle 
bezittingen afhandig te maken. Ze bestaan in allerlei varianten: 
aan de deur, bij het pinnen, aan de telefoon en via e-mail 
(phishing). Oplichters komen vaak heel betrouwbaar over. In 
deze maandelijkse special vindt u steeds een tip om babbeltrucs 
te voorkomen.

Tip van de politie

GGD medewerker en thuiszorgmedewerker
Een zogenaamde ‘medewerker van de GGD’  belt aan 
om een coronatest in de woning van het slachtoffer af te 
nemen. Of de GGD-medewerker zegt dat hij komt om de 
woning te ontsmetten in verband met corona.

Ook staat ‘de thuiszorgmedewerker’ soms onaangekondigd 
op de stoep. Dat terwijl het slachtoffer misschien helemaal 
geen thuiszorg heeft of de hulp al geweest is.

Vertrouwt u het niet? Bel met de algemene meldlijn 
0900-8844 als de dader verdwenen is. Bel met 112 als 
de dader nog in de buurt is.

Een bijdrage van Johanna Verweij namens ‘Schoon Gorinchem’. 
Zij riep stadsgenoten op zaterdag 12 december te helpen met 
het verwijderen van zwerfvuil.

Wist je dat?
• er sinds maart 2019 drie betrokken bewoners zijn die een 

SCHOON GORINCHEM als doel hebben?
• zij naast de jaarlijkse Supporter van Schoon Actie (maart) en 

World Clean Up Day (september) ook losse zaterdagen (juni/
december) inplannen om zwerfafval op te ruimen?

• je op SamenGorinchem.nl de data van de opruimacties en 
meer informatie vindt?

• er een Nextdoor app groep ‘Schoon Gorinchem’ is?
• je áltijd vrijblijvend kunt aansluiten/meehelpen?
• opruimen je zo’n voldaan en OPGERUIMD gevoel geeft?

Weet je wat de 25 vrijwilligers zaterdag 12 december rond 
Buiten de Waterpoort hebben opgeraapt?
Voor maar liefst 25 vuilniszakken aan afval, met daarin
• vooral véél sigarettenpeuken
• heel veel blikjes
• mondkapjes

Weet je hoe lang het duurt voordat de natuur een blikje, 
sigarettenpeuk en kauwgom zelf opruimt? Schrik niet!
• sigarettenpeuk 2 tot 12 jaar
• blikje 50 jaar
• kauwgom 20 jaar

Wat wij ook niet wisten:
• één sigarettenpeuk verontreinigt acht liter water
• miljoenen blikjes komen in de natuur terecht
• 90% van alle vogels krijgt plastic binnen

Wat kun je zelf doen om zwerfafval te verminderen?
• Gooi NIKS op straat en als het er al ligt, RUIM het op!
• Vraag een gratis opruimpakket aan bij de gemeente via 
 wijkcoordinatoren@gorinchem.nl.
• Zet geen grofvuil en vuilniszakken bij de ondergrondse containers.

Meehelpen?
Graag! Neem contact op via johanna.verweij@ziggo.nl. 

Al 130 opruimsets uitgedeeld 

Kees van Baalen, afvalcoach bij Reinigingsdienst Waardlanden 
is blij met opruimacties als die van Johanna en haar vrijwil-
ligers. Volgens Kees zijn er meer Gorcumers die een schone 
woonomgeving belangrijk vinden. Sinds april zijn namelijk al 
130 opruimsets uitgedeeld. 

Is zwerfvuil prikken nodig? We hebben toch Reinigings-
dienst Waardlanden?
‘Waardlanden heeft inderdaad mensen in dienst die prul-

lenbakken legen en speeltuintjes schoonhouden. Maar hun 
dagelijkse werk laat het niet toe om ook nog eens al het 
zwerfvuil op te ruimen. Vandaar dat wij zo blij zijn met de 
hulp van inwoners.’

Is zwerfafval het enige probleem?
‘Was dat maar waar! Er wordt ook veel afval gedumpt bij 
ondergrondse containers. Wat we allemaal aantreffen! Het 
is bepaald geen fraai gezicht en het zorgt ook voor overlast. 
Bovendien kost het opruimen ervan onnodig geld. Jammer 
toch?! Grofvuil kan gratis naar Waardlanden en ophalen 
doen we ook zonder kosten in rekening te brengen. Even een 
telefoontje naar Waardlanden, 0183 - 68 11 11, een afspraak 
via info@waardlanden.nl of aanvragen via de Waardlanden 
App.’

Boete
‘Als de afval is te herleiden kun je een fi kse boete krijgen. 
Handhavers van de gemeente gaan vaak voor onze ophaal-
rondes uit en hebben zo al de nodige boetes uitgedeeld.’

Wil je nog wat kwijt?
‘Graag wil ik iedereen die verantwoordelijk is voor het 
ontstaan van zwerfafval dringend oproepen daarmee te stop-
pen. Besef dat dit soort afval niet in onze openbare ruimte 
thuishoort! Er zijn genoeg afvalbakken voor je lege blikje 
of mondkapje. Of neem het gewoon mee naar huis. Dat is 
veel stoerder dan het op straat, in het gras of in het water te 
gooien. Want dan ben je wat mij betreft pas echt een loser!’

Speelterrein Van Neercasselstraat 
opgeknapt  

Bewoners vroegen de gemeente het speelterrein in de Van 
Neercasselstraat waar achterstallig onderhoud was op te 
knappen en weer gebruiksklaar te maken. Door samenwerking 
tussen Stadsbeheer, wijkcoördinator en bewoners werd deze 
speel- en ontmoetingsplek weer een fi jne plek.

Wandel jij samen met anderen mee met de themawandeling
door Gorinchem?  
Elke twee weken organiseren Yulius en Gorinchem Beweegt 
een wandeling over een bepaald thema zoals herfst, keuzes en 
kruisingen, grenzen. 

Ontmoeting met anderen
Wil jij een moment van bezinning? De dag doorbreken? Of 
sta je open voor een ontmoeting met anderen? Wandel dan 
gezellig mee! 

Data themawandelingen in 2021
Door de coronamaatregelen is de eerste wandeling in het nieuwe 
jaar gepland op donderdag 28 januari. Twee weken later op 
11 februari is de volgende. Kees Verduijn, geestelijk verzorger 
bij Yulius en Tanja Pijleman van Gorinchem Beweegt begeleiden 
de wandelingen.

Praktische info
• Om 10.45 uur verzamelen bij Wijnkoperstraat 2 in Gorinchem.

• De wandeling start om 11.00 uur en duurt ongeveer een uur.
• Aanmelden is nodig. Stuur een mail naar k.verduijn@yulius.nl.

Uiteraard houden we tijdens de activiteit de coronamaatregelen 
in acht.

Grootschalige snelheidscontrole 
in binnenstad
Zaterdag 21 november hield de politie weer een grootschalige 
snelheidscontrole in de binnenstad. Mede na herhaaldelijke 
signalen van bewoners werd gecontroleerd op Havendijk, 
Appeldijk, Haarstraat, Molenstraat en Vissersdijk.
Er zijn meerdere bekeuringen uitgedeeld. Voorafgaand aan 
de controle was er overleg met Veilig Verkeer Nederland, 
wijkcoördinator en verkeerskundige van de gemeente en 
enkele omwonenden.

De wijkcoördinatoren
van de gemeente Gorinchem 

wensen u een gezond en veilig 2021!

Hackshield! Iets voor uw kind?
Kinderen zijn steeds vaker online. Ze spelen games, 
appen en brengen veel tijd op social media door. Een 
mooi tijdverdrijf, maar het heeft ook een keerzijde. 
Omdat kinderen zich niet bewust zijn van de gevaren 
die ze online lopen, zijn ze een kwetsbare groep en 
een makkelijke prooi voor hackers en andere online 
criminelen.

Online veiligheid van onze kinderen
Als gemeente hechten we veel waarde aan de online 
veiligheid van onze kinderen. Daarom roepen we 
kinderen tussen 8 en 12 jaar op om HackShield te 
spelen en Junior Cyber Agent van de gemeente te 
worden.


