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2012: overgangsjaar!
Na een succesvolle
EWAV 2011 zal het
LIFE+ project, dat de
Week in 2009 lanceerde,
deze zomer ten einde
lopen.
Tegelijkertijd werd
gestart met de
voorbereiding van de
volgende editie van de
Week. De oproep voor
de coÃ¶rdinatie van
EWAV-activiteiten in
2012 is daarbij geopend.
Meer informatie over
afvalpreventie en de
EWAV vindt u op
www.ewwr.eu

7.035 acties in 32 landen in 2011!
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Volgens de laatste telling werden er 7.035 EWAVacties georganiseerd in 2011, onder coÃ¶rdinatie
van 34 plaatselijke, regionale of nationale
organisatoren en met de steun van het Europese
Secretariaat van de Week. Het record van het
vorige jaar werd nog maar eens verbroken! (4.346
opgetekende acties in 2010).
Deze acties betroffen de diverse stappen van de product- en afvalcyclus, van
productie (bv. wedstrijden voor ecodesign) tot consumptie (bv. vergelijking van
winkelkarretjes). De acties vonden plaats op diverse plaatsen die we in ons
dagelijks leven bezoeken, zoals kantoren, supermarkten en winkels, scholen en
zelfs minder alledaagse locaties zoals luchthavens of ziekenhuizen.
Ontdek enkele acties die in 2011 werden uitgevoerd door naar de foto- en videopaginaâ€™s van de website te surfen of bekijk alle acties in detail in de EWAVdatabase om inspiratie op te doen voor de volgende editie van de Week.
De volgende stap is de selectie van de finalisten en winnaars van de EWAV
Awards door een Europese jury die de vijf EWAV-categorieÃ«n (Overheden,
Scholen, Verenigingen, Bedrijven, Andere) vertegenwoordigt. De namen van de
winnaars van de editie van 2011 worden bekendgemaakt tijdens de uitreiking van
de EWAV Awards in Parijs op 19 juni 2012 (zie onderstaand artikel).

Resultaten van de gemeenschappelijke
EWAV-acties
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Gemeenschappelijke navolgbare acties waren
het nieuwe evenement van de Europese Week
van de Afvalvermindering 2011. Infobladen en
praktische tips over belangrijke themaâ€™s met
betrekking
tot
afvalpreventie
hielpen
projectontwikkelaars uit heel Europa bij de
toepassing van succesvolle ideeÃ«n.
De
5
themaâ€™s
voor
de
Gemeenschappelijke
Acties
waren:
Papierafvalreductie,
Voedselafvalreductie,
Reductie
van
overdreven
verpakkingen, Reparatie/hergebruik en Opruimdagen. De belangrijkste
doelstelling van deze pan-Europese acties was de evaluatie van vermeden afval
door specifieke actiereeksen. Zo wordt aangetoond dat de EWAV niet alleen het
gedrag van Europese burgers beďnvloedt, maar ook de afvalberg zelf.
De gemeenschappelijke acties waren geliefd onder projectontwikkelaars. Een
voorbeeld is Hjřrring in Denemarken, waar twee schoolklassen het tegen elkaar
opnamen voor de inzameling van onnodig verpakkingsafval thuis en nuttige tips
gaven om verpakkingsafval te vermijden. De klas van Serritslev zamelde 38 kg
verpakkingsafval in terwijl die van Bakter 25 kg bij elkaar raapte. Een andere
actie, van het regionaal bestuur van Grand Toulouse in Frankrijk, drong het
gebruik van papier en papieren bekertjes terug van 55 kg tot 45 kg.
Tijdens de EWAV 2011 vonden er ongeveer 50 opruimdagen plaats waarop
mensen afval verzamelden dat illegaal in de natuur werd gedumpt. Die
sensibiliseringsacties werden bijvoorbeeld georganiseerd op een oever in
BosniÃ«, in de buurt van een Turkse haven, op een strand in Corsica en in de
omgeving van verschillende hotels in Europa en daarbuiten. Tijdens een
opruimdag in heel Malta verzamelden 184 studenten in totaal 380 kg afvalIn, en in
Catalonďe zamelden ze 1850 kg afval in bij drie zwerfvuil actiedagen. Tijdens dit

evenement in Malta werd een website ontwikkeld waarop bezoekers gebieden
met veel afval naar voren kunnen schuiven voor zoâ€™n opruimdag.
Meer informatie over gemeenschappelijke acties vindt u terug op de speciale
website van EWAV.

Internationale conferenties en de uitreiking
van de EWAV Awards in Parijs, 19-20 juni
2012
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Het LIFE+ project dat de aftrap voor de EWAV gaf,
ging van start in 2009 en loopt in juli 2012 ten
einde. De slotconferentie van het project en een
technische conferentie over afvalreductie vinden
plaats in Parijs (Maison de la Chimie) op 19 en
20 juni.
De eerste dag spitst de conferentie zich vooral toe op:
een overzicht van het preventiebeleid en een stand van zaken bij de
invoering van de Kaderrichtlijn Afvalstoffen door Lidstaten;
hoe communicatie bijdraagt tot afvalpreventie;
EWAV-resultaten van 2009 tot 2011;
Beste praktijken van EWAV-organisatoren inzake sensibiliseringsacties
rond afvalpreventie;
EWAV-vooruitzichten.
De dag wordt afgesloten met de uitreiking van de EWAV Awards voor de beste
acties in elk van de vijf categorieÃ«n (Overheden, Scholen, Verenigingen,
Bedrijven, Andere), in aanwezigheid van vertegenwoordigers van de
projectpartners, EWAV-organisatoren en de Europese Commissie.
De tweede dag wordt een technische dag georganiseerd door het Franse
agentschap voor milieu- en energiebeheer (ADEME), over specifieke problemen
die plaatselijke en regionale overheden ondervinden op het vlak van
afvalpreventie. Deze dag biedt een inzicht in de eerste resultaten van plannen
voor afvalpreventie en behandelt verschillende hete hangijzers zoals
voedselverspilling, voorbeeldig ecogedrag, herbruikbare luiers en de rol van
stakeholders in beleidslijnen voor afvalpreventie.
Meer informatie op de EWAV-website
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Word een EWAV-organisator in 2012!
Alle Europese overheden die bevoegd zijn
voor afvalpreventie worden uitgenodigd om
officiÃ«le organisatoren te worden van de 2012
editie van de EWAV, van 17 tot 25 november
2012, op hun grondgebied.

Dankzij het succes van de EWAV zijn steeds meer organisaties, waaronder ook
verenigingen, ngoâ€™s, scholen, universiteiten, overheidsbesturen, bedrijven
enz. â€“ bereid om tijdens de Week acties voor afvalpreventie in te voeren.
EWAV-organisatoren zullen optreden als coÃ¶rdinatoren van de EWAV door
het evenement te promoten en acties op het bevoegdheidsniveau van hun
overheid officieel te registreren.
EWAV-organisatoren zullen profiteren van de ervaring van een pan-Europees
netwerk dat proactief is betrokken bij de bevordering van afvalvermindering en
genieten zichtbaarheid in de media door deelname aan een Europees project.
Bovendien krijgen ze toegang tot de officiÃ«le EWAV-communicatiekanalen en
mogen ze doorheen het hele proces rekenen op ondersteuning door het EWAVsecretariaat.
Om deel uit te maken van de groep overheden die dit belangrijke
sensibiliseringsevenement rond afvalvermindering helpen te organiseren, hoeft u

het Engagementscharter van Organisatoren maar te ondertekenen en terug
te sturen. Inschrijven kan nog tot 31 maart. Aarzel dus niet en help mee om
van de EWAV een succes te maken!
Ga voor meer informatie naar het onderdeel voor Organisatoren van de EWAVwebsite of mail het EWAV-secretariaat op contact@ewwr.eu.

Agenda
25 maart tot 25 september 2012 â€“ World Clean Up 2012
31 maart 2012 â€“ Einddatum voor de inschrijving als EWAV-organisator
voor EWA 2012
19-20 juni 2012 â€“ Internationale EWAV conferentie, technische dag over
afvalpreventie en uitreiking van de EWAV Awards in Parijs
Oktober 2012 â€“ Slotconferentie van het Pre-waste project in Brussel
17-25 november 2012 â€“ 4e editie van de Europese Week van de
Afvalvermindering
21 november 2012 â€“ Slotconferentie van het Miniwaste project in
Rennes

LEES DEZE NIEUWSBRIEF IN HET ENGELS â€“ CATALAANS â€“ SPAANS â€“ NEDERLANDS â€“
PORTUGEES
Met de financiÃ«l steun
van de Europeae Commissie
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