
‘Houden wij samen Gorinchem schoon?’

 Contact opnemen?
• Wijkcoördinator: wijkcoordinatoren@gorinchem.nl, 

0183 - 65 96 84
• Wijkagent: 0900 - 8844, www.politie.nl
• 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 89 61,
 www.sociaalteamgorinchem.nl
• Poort6: 0183 - 66 99 00
• Bliek in Actie: 0183 - 65 96 84 
• Landelijk publieksnummer coronavirus: 0800 - 1351

‘Houden wij samen Gorinchem schoon?’

Stadsecoloog Johan Sterk 

In Gorinchem geldt een opruimplicht voor hondenpoep. Overal 
moet de poep worden opgeruimd: op straat, op de stoep, maar 
ook in het groen en de hondenuitrengebieden. Opruimen is 
geen fi jn karwei, maar hoort wel bij het schoonhouden van je 
woonomgeving. Stadsecoloog Johan Sterk legt uit waarom het 
zo belangrijk is voor mens en dier dat je hondenpoep opruimt. 

Drollen op speelplaatsen
‘Zelfs op speelplaatsen liggen drollen. Daar hoor je al helemaal 
niet je hond te laten poepen! Een moeder vertelde mij onlangs 
dat haar dochtertje onder de hondenpoep thuiskwam. Schoenen, 
handen, jas. Alles onder de poep. Ook de glijbaan zat vol. Dit 
verhaal staat niet op zichzelf. Bij de gemeente komen meer van 
deze meldingen.’

Waarom hondenpoep opruimen?
‘In hondenpoep kunnen ziekmakers zitten zoals parasieten en 
spoelwormen. Eitjes van parasieten in hondenpoep blijven jaren-
lang leven. Zowel kinderen als volwassenen kunnen er ziek van 
worden. Ook voor je eigen hond en andere dieren zoals egels 
kan hondenpoep slecht zijn. Waarom is niet bekend, maar soms 
smeren egels hun stekels in met hondenpoep. Ze vermengen die 
eerst met hun speeksel tot een smeuïge brij.’

Oproep aan hondenbezitters
‘In het belang van mens en dier doe ik hierbij een oproep aan de 
hondenbezitters om de poep op te ruimen. Zelfs als je je hond 
goed ontwormt, kan de poep een gevaar vormen en onbedoeld 
ook honden van anderen besmetten. Hondenpoepzakjes zijn 
eenvoudig te bestellen via Reinigingsdienst Waardlanden, 
www.waardlanden.nl. Ze worden gratis thuisbezorgd.’

‘Houden wij samen
Gorinchem schoon?’ Gildenwijkers gezocht voor 

buurtpreventie!  
Woont u in de Gildenwijk en 
voelt u ervoor om samen met 
andere vrijwilligers een oogje 
in het zeil te houden in uw 
wijk?
 
Buurtpreventie starten
Enkele Gildenwijkers willen met buurtpreventie starten, maar 
zoeken nog vrijwilligers om een goed werkend team te vormen. 
Als buurtpreventieloper let u op ongewone situaties. Van uw 
aanwezigheid gaat een preventieve werking uit. U neemt geen 
risico’s en heeft dezelfde taken en bevoegdheden als elke andere 
bewoner. Daarnaast attendeert u op een respectvolle manier 
bewoners op onveilige situaties rondom de woning. Binnen een 
buurtpreventieteam fungeert een coördinator als contactpersoon 
voor team, politie en gemeente.

Ondersteuning door gemeente en politie
Gemeente en politie ondersteunen deze bewonersinitiatieven 
met materialen en advies. In Stalkaarsen en Gorinchem Oost zijn 
al enkele jaren buurtpreventieteams actief. Sinds hun aanwezig-
heid nam het aantal (auto-)inbraken in die wijken af.  

Interesse?
Interesse of meer info? Neem contact op via
wijkcoordinatoren@gorinchem.nl of 0183 – 65 96 84.

Opschoondag 20 maart in Gorinchem groot succes!

Initiatiefnemers Schoon Gorinchem

De initiatiefnemers van Schoon Gorinchem kijken met veel 
voldoening terug op de Opschoondag 20 maart in Gorinchem. 
Geweldig dat Gorinchem zóveel Supporters van Schoon heeft! 

Meer dan 150 opruimsets 
‘Maar liefst 150 opruimsets hebben wij de afgelopen weken 
uitgedeeld. En er waren ook nog eens heel wat aanvragen 
via de gemeente. Wij bedanken iedereen die ons hielp een 
succes van deze opschoondag te maken. Ook Reinigingsdienst 
Waardlanden voor het gratis beschikbaar stellen van het ma-
teriaal. En De Rozenobel, t Praethuys, Buurtkamer Stalkaarsen 
en het Natuurcentrum waar de opruimspullen konden worden 
opgehaald.’

Leuk en nuttig
‘We vroegen deelnemers naar hun beweegredenen om mee te 
doen. Enkele reacties:
‘Leuk en nuttig om met ons hele gezin te doen.’
‘Gezellig met onze kleinkinderen naar buiten. Leren ze meteen 
wat van.’
‘Ik erger mij tijdens mijn dagelijkse wandeling aan het zwerfvuil 
en help daarom mee.’

BLIEKENBON voor foto met bijzonder afval
Wie bijzonder afval vond, kon daarvan een foto sturen. Onder 
de inzenders is een bliekenbon verloot. De winnende foto is 
te zien op facebook.com/schoon.gorinchem en 
www.samengorinchem.nl.

Meer opruimacties
‘Als de maatregelen het toelaten organiseert Schoon Gorinchem 
juni dit jaar weer een gezamenlijke opruimactie. Meld je aan via 
schoon.gorinchem@ziggo.nl,  dan houden we je op de hoogte. 
Of volg ons op facebook.com/schoon.gorinchem en 
samengorinchem.nl/pagina/schoon-gorinchem. De eerstvolgen-
de landelijk geplande opschoonacties zijn tijdens NLDoet 
28, 29 mei en de World CleanUp Day 18 september 2021. 
Noteer ze vast in je agenda!’

Samen houden wij Gorinchem schoon!
De initiatiefnemers van Schoon Gorinchem danken alle 
opruimers. ‘Samen houden wij Gorinchem schoon!’

Bent u mantelzorger?
Zorgt u langere tijd en onbetaald voor een chronisch zieke, 
gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of 
ander familielid, vriend of kennis? Dan bent u mantelzorger!
Mantelzorg is geen vrijwilligerswerk. Met vrijwilligerswerk 
kunt u stoppen wanneer u wilt. Met mantelzorg kan dat 
niet. Veel mantelzorgers combineren hun zorgtaak met een 
baan, andere activiteiten of verplichtingen.

Mantelzorgsteunpunt
Mantelzorgers zijn van grote waarde voor de Gorcumse 
samenleving. De zorg voor een zieke of hulpbehoevende 
naaste is een verantwoordelijke en vaak ook zware taak. De 
tijd en energie die u hierin steekt gaat aan de gemeente niet 
ongemerkt voorbij. Er is dan ook grote waardering voor uw 
inzet als mantelzorger. De mantelzorgcoördinatoren van het 
Mantelzorgsteunpunt ondersteunen u graag.

Waarvoor kunt u terecht bij het Mantelzorgsteunpunt?
Het Mantelzorgsteunpunt is dé centrale plek in Gorinchem 
voor ondersteuning en advies. Wij werken nauw samen met 
de collega’s van het Wmo-loket en Sociaal Team. U kunt bij 
ons terecht voor:
• informatie
• advies

• luisterend oor
• regelen van tijdelijk vervangende zorg
• ondersteuning bij het vinden van passende zorg

Contact
Wilt u meer weten, heeft u vragen of gewoon behoefte aan 
een luisterend oor? Neem dan contact op met Jacqueline 
Blom-Geluk of Nassira Boukrouche, (0183) 659 540,
mantelzorg@gorinchem.nl. 

Jacqueline Blom-Geluk Nassira Boukrouche

Kinderen planten minibos in
de Gildenwijk  

Donderdag 18 maart hebben leerlingen van de Samen Onder-
weg naast hun school een begin gemaakt met een Tiny Forest. 
Ze kregen daarbij hulp van wethouder Joost van der Geest. 
Het was hard werken, want er moesten meer dan 600 bomen 
worden geplant. Een Tiny Forest is een klein bosje, ongeveer zo 
groot als een tennisveld. Een soort buitenlokaal waar kinderen 
kunnen leren over de natuur. De Tiny Forest kreeg de naam 
Samenbos.

Nog even geduld, maar straks wordt Samenbos een fi jne plek 
voor vlinders, vogels, bijen en kleine  zoogdieren, maar ook een 
gezellige ontmoetingsplek voor buurtbewoners. 
Meer info over Tiny Forest is te vinden op www.ivn.nl/tinyforest.


