Persbericht
Beloningen uitgereikt voor Operatie Proper!
DIEST – Tijdens het schooljaar 2019 – 2020 schreven Diestse scholen en
verenigingen zich in voor Operatie Proper. 7 scholen en 1 vereniging hebben hun
engagement in de praktijk omgezet en kregen hiervoor een beloning.
€ 9939 voor operatie proper in Diest
Operatie Proper is een project van Mooimakers (Ovam) waarbij ze scholen en
verenigingen een duwtje in de rug willen geven om in actie te komen voor meer
openbare netheid, bv. op en rond de eigen terreinen. Mooimakers biedt de
mogelijkheid om een actieplan op te stellen en hiermee aan de slag te gaan. Op het
einde van het schooljaar krijgen de deelnemende scholen en verenigingen een
beloning voor de uitgevoerde acties. Mooimakers biedt financiële ondersteuning aan
lokale besturen die aan Operatie Proper deelnemen. De Stad Diest beoordeelde de
opgestelde actieplannen, keurde ze goed en volgde ze op. Normaal worden de
bedragen overhandigd tijdens een officieel moment. Nu ten tijden van corona, gaat
dat omwille van de veiligheidsmaatregelen niet door. Wel krijgt elke school of
vereniging wat haar toekomt.
Beloningen
Scholen, groepen en verenigingen die hun opgenomen engagement in de praktijk
hebben omgezet, ontvangen aan het eind van het schooljaar een mooie beloning.
Deze bedraagt 3 euro per persoon, met een minimum beloning van 150 euro en een
maximum beloning per van 1500 euro. In het totaal werd er in Diest vorig jaar 5337
euro uitgedeeld aan deelnemers, dit jaar 9939 euro.
"Dit mooie initiatief is ook in tijden van Corona zeer belangrijk. We zetten als stad
maximaal in op een nette en sluikstort-vrije omgeving. De hulp van de scholen en
verenigingen is daar een essentieel onderdeel van. Enkel samen kunnen we Diest
proper houden.", Rick Brans, schepen van milieu.

Nog meer Operatie Proper
Ook volgend jaar vindt het project Operatie Proper plaats in de stad Diest, waarvoor
we nog op zoek zijn naar geïnteresseerde scholen en verenigingen! Meer info op
https://mooimakers.be/operatie-proper.
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