
ICT-OPDRACHT  2:  

M i l i e u  
 

Het Milieubeleid van je gemeente of stad

O P D R A C H T    

 
Ongetwijfeld voor ook jouw gemeente of stad een milieubeleid.

Ga op de website van je gemeente of stad op zoek naar informatie 

over het gevoerde mil

link naar leefmilieu, natuur/afval en milieu, of via diensten > milieu

 

Noteer minstens 10 acties

of campagnes die je 

 

Verzamel nu over 5 van die 10 acties

Vat die informatie samen tot een tekstje van minstens 5 regels.

Zoek er telkens ook een passende foto bij.

 

Verwerkt de informatie in een WORD 

 

Hoe ga je te werk?
• Open een nieuw Worddoc

• Zet bovenaan het document je naam,

o Ga op zoek na

o Geef over 5 acties een kort woordje uitleg en voorzie een foto

 

 

Voorbeeld: 

1) afvalcontainers 

Elk huisgezin beschikt over een groene en een 

grijze huisvuilcontainer met een inhoud van 120 

l. Gezinnen met minstens 4 personen kunnen 

grijze container voor restafval omruilen voor 

container met een inhoud van 240 l.
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