
 

 

 
Roeselare Operatie Proper – schooljaar 2019-2020 
 
Nadat er vorig jaar 25 scholen en verenigingen werden bedankt voor hun inzet met een beloning van 
samen 20.607 EUR, gingen we dit jaar van start met 45 inschrijvingen voor Operatie Proper. Operatie 
Proper is project vanuit de Mooimakers, het Vlaams initiatief tegen zwerfvuil en sluikstort van OVAM, 
Fost Plus en de VVSG. Zij zetten verschillende acties op en geven zo uitvoering aan het beleid rond 
zwerfvuil en sluikstorten. Operatie Proper is één van deze acties waarbij scholen en verenigingen 
aangemoedigd worden om enerzijds hun terreinen proper te houden en anderzijds zelf na te denken 
over hoe zwerfvuil kan vermeden worden. 
 
Vanuit MIROM Roeselare worden de scholen en verenigingen op de goede weg gezet en begeleid 
doorheen het project. De ondersteuning aan de scholen en verenigingen bestaat in een bezoek aan 
elke nieuwe deelnemende school of vereniging waarin het project verder geduid wordt met behulp 
van een informatieve bundel.  
 
Ondanks dit toch wel vrij bizar schooljaar, slaagden 41 deelnemers erin om hun actieplan tot een goed 
einde te brengen wat ervoor zorgt dat we een beloning van in totaal 33.978 EUR kunnen verdelen aan 
de deelnemers. 
 
In Roeselare namen 18 scholen en één vereniging het voortouw en ondernamen verschillende acties. 
Het gaat om volgende scholen: 
8 oktober – 16h30     8 oktober 17h 
De Bever      Broederschool 
De Plataan      VMS 
 
13 oktober – 16h30      13 oktober 17h 
De Bonte Specht     VISO-D 
Lenteland      MSKA 
Sint-Lutgart      Sint-Idesbald 
VABI 
 
15 oktober – 16h30     15 oktober – 17h 
Windekind      De Ark 
Hagewinde      De Vlieger 
Vikingschool      De Ring – De Wissel 
De Brug      Vox Musica 
 
In deze scholen werden allerlei acties ondernomen die kaderen in het project Operatie Proper. Er werd 
actie ondernomen om de eigen schoolomgeving en omliggende straten op te ruimen. Vuilnisbakken 
werden op de juiste plaats gezet en voorzien van een sticker. Er werden inspanningen geleverd om 
herbruikbare drinkflessen te gebruiken enzoverder. Alles samen levert dit voor de Roeselaarse scholen 
en vereniging een beloning op van 17.580 EUR, CHAPEAU! 
 
Nog een warme oproep om als school of vereniging zich opnieuw in te schrijven voor volgend 
schooljaar. De inschrijvingen zijn reeds van start gegaan en lopen tot eind januari 2021. 
Scholen/verenigingen die eerder deelnamen, kunnen dat opnieuw en kunnen de beloning opnieuw 
verdienen. 


