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Gemeente Lansingerland  

 

Registratieformulier Lansinger Doeners  
 

Over dit formulier  

 

Wanneer vul ik dit formulier in?  

Als u afvalgrijpers en andere opruimmiddelen wilt lenen om zwerfafval op te ruimen in uw eigen 

buurt, uw wijk, een natuurgebied, rondom scholen of bij de sportvereniging in Lansingerland.  

 

1. Uw gegevens 

Voornaam  : 

Achternaam  : 

Straatnaam  : 

Huisnummer  : 

Postcode   : 

Woonplaats  : 

Telefoonnummer : 

E-mailadres  : 

 

2. In welk gebied gaat u zwerfafval opruimen? 

□ Berkel en Rodenrijs 

□ Bergschenhoek 

□ Bleiswijk 

 

3. Hoe vaak gaat u gemiddeld zwerfafval opruimen? 

□ 1 x per week 

□ 1 x per 2 weken 

□ 1 x per maand  

□ Anders, namelijk ______________________________ 

 

4. Lijkt het u leuk om samen met anderen (in het door u gekozen gebied) 

zwerfvuil op te ruimen? 

□ Ja, ik word graag geïnformeerd als er zwerfafvalacties zijn waar ik aan kan deelnemen 

□ Nee, ik ruim liever alleen zwerfafval op 
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5. Welke zwerfafval opruimmiddelen wilt u lenen van de gemeente? 

□ Standaardpakket (afvalgrijper(s), veiligheidshesje, handschoenen en vuilniszakken) 

□ Afvalzakhouder (Handyhoop) 

   

6. Wilt u gebruik maken van de speciale regeling voor Lansinger doeners die de 

gemeente heeft waardoor u zelf geen extra kosten heeft aan het weggooien 

van het door u ingezamelde zwerfafval? 

 

Wat is de speciale regeling voor Lansinger doeners? 

Wij hechten veel waarde aan onze Lansinger doeners die regelmatig zwerfafval inzamelen in 

onze gemeente. Daarom kunt u, als Lansinger doener, gebruik maken van een speciale 

regeling. Hiermee kunt u gratis een speciale minicontainer of afvalpas krijgen, waar u het 

ingezamelde zwerfafval kunt weggooien. Op deze manier heeft u geen kosten aan het 

weggooien van het door u ingezamelde zwerfafval. 

 

Voorwaarden speciale regeling voor Lansinger doeners 

Door gebruik te maken van deze speciale regeling gaat u automatisch akkoord dat het 

inzamelmiddel (minicontainer of afvalpas) wordt geregistreerd op uw adres. Daarnaast wordt 

geregistreerd hoe vaak u dit inzamelmiddel aanbiedt of gebruikt. Bij oneigenlijk gebruik van 

het inzamelmiddel kan de gemeente het inzamelmiddel direct innemen of blokkeren.  

 

□ Ja, ik wil graag gebruik maken van (1 optie mogelijk): 

□ Een speciale minicontainer voor zwerfafval 

□ Een speciale afvalpas voor zwerfafval 

□ Nee, hier heb ik geen behoefte aan 

 

Goed om te weten  

Is uw afvalgrijper stuk? Verhuist u buiten Lansingerland? Of wilt u niet langer zwerfaval opruimen? 

Lever dan uw afvalgrijper en andere opruimmiddelen in. Neem hierover contact op met 

wijkbeheer@lansingerland.nl. Een kapotte afvalgrijper repareren of recyclen wij. 

 

7. Ondertekening 
 

 

Datum  : ________________________________________________ 

 

 

Handtekening: ________________________________________________ 
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