Aanmeldformulier Zwerfafvalvrijwilliger
Gegevens aanmelder
Ik meld mij aan als zwerfafvalvrijwilliger van de gemeente Arnhem

Voorletter(s) en voornaam
Achternaam
Adres
Postcode/woonplaats
E-mailadres

Ik ben een zwerfafvalvrijwilliger
met (aanvinken)

Ik ben al actief als zwerfafvalvrijwilliger:

Opschoonrondes doe ik meestal:

een vast opschoongebied
(ik houd een stukje Arnhem schoon in mijn straat, mijn wijk, ons park, speeltuin of schoolplein)
een adoptie-afvalbak
zowel een opschoongebied als een adoptie-afvalbak
korter dan 1 jaar
langer dan 1 jaar
nieuw
alleen
met vrienden
met een opschoongroep, buurt/wijk groep, namelijk:

Mijn opschoongebied/adoptieafvalbak is: (noteer een straatnaam/
namen, buurt, plein, park of geef
locatie adoptie-afvalbak aan)
Ik ruim zwerfafval op in de
volgende wijk(en):

De frequentie waarmee ik
zwerfafval opruim is:

Per opschoonronde heb ik
gemiddeld:

Ik ben geïnteresseerd om in Arnhem
samen met andere vrijwilligers in
actie te komen op landelijke
zwerfafvaldagen zoals Landelijke
Opschoondag (maart) en World
Cleanup day (september):

Alteveer/Cranevelt
Arnhemse Broek
Burgemeesterswijk en Hoogkamp
Braamweg, Hazegrietje, Klarenbeek
Centrum
De Laar
Elden
Elderveld

Geitenkamp
Heijenoord en Lombok
Klarendal
Klingelbeek
Malburgen
Monnikenhuizen
Presikhaaf
Rijkerswoerd

meerdere keren per week
1 keer per week
2 of 3 keer per maand

1 keer per maand
2 keer per jaar
anders, namelijk:

1 afvalzak
2 afvalzakken
anders, namelijk:

Ja		

Nee

anders, namelijk:

Schaarsbergen
Schuytgraaf
Sint Marten en Sonsbeek
Spijkerkwartier
Velperweg e.o.
Vredenburg en Kronenburg
Buitengebied/parken/
uiterwaarden

Aanvragen zwerfafvalpas
Ik kom graag in aanmerking voor
een persoonlijke zwerfafvalpas

Ja, en ik ga akkoord met de gebruikersvoorwaarden
Nee, want ik zorg zelf voor het weggooien van het zwerfafval of deel een pas met mijn
opschoongroep.

Voorwaarden
Ja, als zwerfafvalvrijwilliger houd ik een stukje van Arnhem schoon.
Ja, ik ga akkoord met de gebruikersvoorwaarden.
Ja, ik heb het formulier naar waarheid ingevuld.
Datum
Plaats
Naam

Handtekening

Graag het formulier ingevuld en ondertekend mailen naar afval@arnhem.nl
Of stuur het per post naar: Team Afval, t.a.v. mevr. C. Veldt, Antwoordnummer 5000, 6800 WC Arnhem (zonder postzegel).

Omgang met persoonsgegevens
De gegevens die u opgeeft voor het aanmelden als zwerfafvalvrijwilliger en voor het aanvragen van een zwerfafvalpas worden door de gemeente
gebruikt om u als zwerfafvalvrijwilliger te registreren. Uw gegevens worden gebruikt om u op de hoogte te houden van zwerfafval-gerelateerde
zaken. Via e-mail ontvangt u informatie in de vorm van nieuwsbrieven om u op de hoogte te houden van activiteiten om Arnhem schoon te
houden en ervaringen van medevrijwilligers. Het door u opgegeven opschoongebied wordt verwerkt als een punt op de kaart van actieve vrijwilligers in de stad of wijk. Deze stip is niet herleidbaar naar uw gegevens.
De gemeente registreert de stortingen die u met uw zwerfafvalpas doet. Deze gegevens worden gebruikt om te monitoren of u de zwerfafvalpas
in overeenstemming met de Gebruiksvoorwaarden gebruikt. Ook gebruiken we deze gegevens om met u in gesprek te gaan over uw ervaringen
als zwerfafvalvrijwilliger en hoe de gemeente u daarbij kan ondersteunen. Om het gebruik en de beleidsdoelstellingen van de gemeente met de
zwerfafvalpas te analyseren en te evalueren maakt de gemeente rapportages aan de hand van de geregistreerde stortingen. Deze rapportages zijn
niet herleidbaar naar u.
Wilt u meer informatie over hoe de gemeente persoonsgegevens verwerkt in het kader van de afvalinzameling? Ga naar www.arnhem.nl/afval
voor de privacyverklaring. Daarin staat ook welke rechten u heeft of waar u terecht kunt met vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Gebruikersvoorwaarden Zwerfafvalpas
Overwegingen
De gemeente Arnhem stelt zwerfafvalpassen ter beschikking aan zwerfafvalvrijwilligers: Dit zijn Arnhemmers die bijdragen aan een schone leefomgeving en
zwerfafvalacties uitvoeren in de buurt.
Met de zwerfafvalpas kun u het zwerfafval storten in een ondergrondse container voor restafval.
Aan het storten van afval afkomstig uit de openbare ruimte met de zwerfafvalpas zijn geen kosten verbonden, in tegenstelling tot het storten met een afvalpas
die bedoeld is voor huishoudelijk afval. Dit verschil is de voornaamste reden dat de gemeente Arnhem een
aantal voorwaarden verbindt aan het houden en gebruiken van een zwerfafvalpas.
U heeft zich aangemeld als zwerfafvalvrijwilliger, waarbij u heeft ingestemd met een aantal voorwaarden.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

U gebruikt de zwerfafvalpas uitsluitend voor het storten van door u verzameld zwerfafval uit de openbare ruimte in een ondergrondse container voor restafval.
Indien u adoptant bent van een openbare afvalbak, gebruikt u de pas uitsluitend voor het storten van het afval uit de adoptiebak in een ondergrondse container
voor restafval.
Per huishouden wordt maximaal één zwerfafvalpas verstrekt, alleen meerderjarige inwoners van Arnhem kunnen een zwerfafvalpas krijgen.
Het is verboden om met de zwerfafvalpas eigen (huishoudelijk) afval of afval van anderen te storten.
De zwerfafvalpas blijft eigendom van de gemeente Arnhem.
De zwerfafvalpas geeft geen toegang tot de afvalbrengstations.
Chemisch of ander gevaarlijk afval mag u niet storten in een ondergrondse container (maak hiervoor een melding in de Fixi-app).
Grof afval mag u niet storten in een ondergrondse container; dit kan de inwerpopening blokkeren (maak hiervoor een melding in de Fixi-app).
Uw locatie/opschoongebied wordt weergegeven als punt op de kaart van actieve vrijwilligers in de wijk/stad (de weergave is niet te herleiden naar persoonlijke
gegevens).
De gemeente Arnhem kan u benaderen voor evaluatiegesprekken.
Bij vermoeden van misbruik of ander oneigenlijk gebruik mag de gemeente Arnhem de zwerfafvalpas blokkeren en innemen.
Als uw zwerfafvalpas kwijt of gestolen is, neem snel contact met ons op via afval@arnhem.nl om uw pas te laten blokkeren. Dit om misbruik te voorkomen.
Indien u niet langer zwerfafvalvrijwilliger kunt of wilt zijn, meldt u af bij afval@arnhem.nl en stuur de zwerfafvalpas op naar: Antwoordnummer 5000,
6800 WC Arnhem (zonder postzegel).

