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BRAVO AAN ALLE DEELNEMERS VAN EDITIE 2009!

Tijdens editie 2009
van de Europese
Week van de
Afvalvermindering
werden meer dan
2600 acties op touw
gezet in 22 Europese
landen en regio’s!
Onze dank gaat dan
ook uit naar alle
deelnemers en
organisatoren!
Mogen wij u vragen
uw agenda er even bij
te nemen? Dit jaar
vindt de Europese
Week van de
Afvalvermindering
plaats van 20 tot 28
november. Wij hopen
dat u er voor deze
nieuwe editie opnieuw
bij zal zijn!
WIJ WENSEN U
ALLEN EEN
UITSTEKEND 2010!

Na verschillende maanden van voorbereiding vond
de eerste editie van de Europese Week van de
Afvalvermindering in heel Europa plaats van 21 tot
29 november 2009. Wij danken alle organisatoren
die deze week op hun grondgebied alles in goede
banen hebben geleid en alle projectdragers die deze
bewustmakingsacties ter preventie van afval op
poten hebben gezet in heel Europa.
De organisatoren van 2009 hebben de Europese
Week van de Afvalvermindering een stevige basis gegeven waarop de volgende edities
zullen kunnen voortbouwen! Wij hopen dat zij in 2010 opnieuw van de partij zullen zijn en
dat zij zullen worden aangevuld door nieuwe organiserende structuren uit andere landen
en regio’s zodat de Week nog meer Europese burgers kan sensibiliseren!

MEER DAN 2600 ACTIES OVER HEEL EUROPA
20 organiserende overheidsinstanties en een grote
verscheidenheid van actoren (overheidsdiensten/instanties, verenigingen en ngo’s, ondernemingen,
onderwijsinstellingen, enz.) hebben hun schouders
onder de Week gezet en samen meer dan 2600
acties opgezet in 22 landen en regio’s!
Het doel van deze acties: de Europese burgers
bewust maken van de problematiek van de
afvalvermindering aan de hand van 5 thema’s: Te
veel afval – Betere productie – Betere consumptie –
De levensduur van producten verlengen – Minder afval in de vuilniszak.
Door hun deelname aan de verschillende evenementen van de Week hebben
tienduizenden burgers hun licht kunnen opsteken over afvalvermindering en over
gedragswijzigingen die ze elke dag kunnen toepassen om hun afval te verminderen. De
Europese Week van de Afvalvermindering heeft
deze dynamiek aangezwengeld doordat de betrokken personen en organisaties de kans
kregen hun goede praktijken uit te wisselen.
Meer details over de resultaten van editie 2009 van de Week zullen binnenkort
beschikbaar zijn op de website van de Europese Week van de Afvalvermindering.

SUCCES VOOR DE INTERNATIONALE CONFERENTIE VAN GERONA
Hét internationale event van editie 2009 van de
Week was de conferentie van Gerona over
afvalvermindering, die op 24 en 25 november werd
georganiseerd door het Catalaanse Afvalagentschap
(ARC) en die de steun genoot van de Europese
Commissie.
Meer dan 300 deelnemers kwamen samen in het
Congrespaleis van Gerona (Catalonië), waar
sprekers uit verschillende Europese landen hun
kennis en ervaringen in het domein van de afvalpreventie deelden.

TROFEEËN VOOR AFVALVERMINDERING – 15 MAART 2010 – BRUSSEL
De meest voorbeeldige acties van de eerste editie van de Week zullen worden bekroond
ter gelegenheid van een ceremonie voor overhandiging van de Trofeeën voor
Afvalvermindering die zal plaatsvinden in Brussel op 15 maart 2010.

Elke organisator van de Week kiest 5 voorbeeldacties uit de
acties die door de projecthouders op zijn grondgebied werden
georganiseerd. Uit elk van de volgende categorieën wordt één
actie
gelicht:
overheidsdienst/-instantie,
vereniging/ngo,
onderneming/industrie, onderwijsinstelling, andere (bijvoorbeeld
een ziekenhuis, een rusthuis, een culturele instelling, enz.). Deze
5 voorbeeldacties dingen dus naar de Trofeeën 2009.
Meer dan honderd genomineerde acties worden vervolgens
beoordeeld door een Europese jury die is samengesteld uit
organisaties, deskundigen die representatief zijn voor de
verschillende categorieën. Vijf laureaten worden bekroond met
een speciale prijs van de jury.

BESTE WENSEN!
ADEME, ACR+, ARC, het BIM en LIPOR, de
officiële partners van het project LIFE+ van de
Europese Week van de Afvalvermindering, wensen
u een uitstekend 2010!
Het zou ons een waar genoegen zijn dit jaar opnieuw met u te mogen samenwerken aan
de organisatie van de volgende editie van de Europese Week van de Afvalvermindering,
die loopt van 20 tot 28 november 2010!
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