
From:                                 Emmy Van Daele
Sent:                                  Mon, 23 Aug 2021 14:27:49 +0200
To:                                      
Subject:                             Input verkiezingsprogramma
Attachments:                   image002.png

Beste griffier,
 
Deze e-mail is gericht aan uw gemeenteraadsleden en iedereen die momenteel aan de 
gemeentelijke verkiezingsprogramma’s werkt. We verzoeken u vriendelijk om deze e-
mail door te sturen naar de diverse fracties of op de lijst van ingekomen stukken te 
zetten. 

 

Gemeenten geven veel geld uit aan het schoonhouden van de openbare ruimte en het 
opruimen van zwerfafval. De kosten van deze gemeentelijke taak kunnen 
volgens Mission Reuse een stuk lager en tegelijk kan het milieu mooi profiteren. 
Herbruikbare producten zijn duurzamer dan wegwerpproducten en veroorzaken 
nauwelijks zwerfafval. Als gemeente kunt u een rol spelen in het stimuleren van 
hergebruik. Bijvoorbeeld door herbruikbare alternatieven te kiezen voor bekers bij 
evenementen wordt zwerfafval verminderd en zijn de afvalstromen kwalitatief beter te 
verwerken. In de gemeente Leiden zorgde overschakeling naar herbruikbare bierbekers 
tot een fors schonere openbare ruimte na het Leidens Ontzet. De gemeente Leiden 
speelt hier (in overleg met de plaatselijke horeca) een cruciale rol in en plukt ook de 
vruchten door minder schoonmaak kosten.

 

Door in te zetten op afvalpreventie en hergebruik houden we grondstoffen zo lang 
mogelijk volwaardig in de keten. Hergebruik van producten zorgt niet alleen voor een 
kostenreductie maar resulteert ook in een schonere en aangename openbare ruimte en 
helpt uw gemeente de wettelijke VANG-doelstelling realiseren. We willen u wijzen op 
diverse andere voorbeelden uit andere Nederlandse gemeenten waar al succesvol door 
de gemeente op herbruikbaar is ingezet. Ook kunt u ons webinar hierover hier over 
terugkijken, gemeente Utrecht en Leiden delen hier hun ervaringen met hergebruik. 

 

Wij hopen dat andere gemeenten dit goede voorbeeld volgen en van herbruikbaar een 
speerpunt maken in de komende raadsperiode. Daarom stellen we voor uw 
verkiezingsprogramma de volgende programmapunten voor: 

 We zetten in op afvalpreventie en het vaker hergebruiken van producten als 
stap richting een circulaire economie en een schone openbare ruimte.

https://missionreuse.com/sluit-je-aan/beleidsmakers/praktijkvoorbeelden-in-gemeenten/
https://missionreuse.com/sluit-je-aan/beleidsmakers/praktijkvoorbeelden-in-gemeenten/
https://missionreuse.com/webinar-gemeenten-sleutelrol-in-de-transitie-naar-hergebruik/


 We sturen op hergebruik van producten. Naast recycling aan het einde van de 
keten dient ook al bij de ontwerpfase en het inbedden van een systeem de 
focus liggen op hoe het product zo lang mogelijk hergebruikt kan worden.

 We ondersteunen initiatieven rondom afvalpreventie, hergebruik en reparatie 
binnen de gemeente.

 Waar afvalpreventie en hergebruik niet (langer) mogelijk is zetten we in op 
hoogwaardige recycling.

 

Uiteraard kunnen wij u te zijner tijd helpen met concrete beleidsvoorstellen maken op 
deze ambities. 

 

Contacteer ons gerust als u vragen heeft of meer informatie wenst!
 
Met vriendelijke groet,
Het Mission Reuse team
 

 
Mission Reuse
Een meerjarig programma vanuit organisaties
Enviu, Recycling Netwerk Benelux en Natuur & Milieu
om hergebruik te stimuleren.


