De gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart liggen al twee
maanden achter ons. Inmiddels is er in uw gemeente een nieuwe
coalitie aan de slag of wordt daar hard aan gewerkt.
Met deze brief richten wij ons tot uw voltallige gemeenteraad en tot de nieuwe
bestuurscoalitie in het bijzonder.

Bewoners in Nederland storen zich erg aan zwerfafval dat
veroorzaakt wordt door kleine plastic flesjes en blikjes. Dat
geldt ook voor de bewoners van uw gemeente.
Diverse onderzoeken en praktijksituaties in andere landen tonen
aan dat het uitbreiden van het statiegeldsysteem - door het
invoeren van statiegeld op kleine plastic flesjes en blikjes - een
effectief middel is om dat te voorkomen.
Uit het overzicht op de website Statiegeldalliantie.org blijkt dat
uw gemeente nog geen partner is van de Statiegeldalliantie. Het
bijgesloten kaartje maakt met grijs duidelijk welke gemeenten
zich nog niet hebben aangesloten bij de Statiegeldalliantie. De
groen gekleurde gemeenten sloten zich al wel aan. Ruim 270
gemeenten gingen u al voor. Dat betekent dat ruim 70% van de
Nederlandse gemeenten zich reeds heeft uitgesproken om
uitbreiding van het statiegeldsysteem te omarmen.
Wij roepen u op om u als gemeente ook aan te sluiten bij de Statiegeldalliantie.

Deelnemen als partner van de Statiegeldalliantie
is eenvoudig. Het zou een mooie actie zijn waarmee uw nieuwe
college van B&W zich meteen aan het begin van haar periode
letterlijk en figuurlijk op de kaart kan zetten.
Meer informatie en om u aan te melden als partner van de
Statiegeldalliantie vindt u op www.statiegeldalliantie.org
Mocht u besluiten om zich niet aan te sluiten bij de Statiegeldalliantie, dan vernemen wij
graag wat daarvoor uw reden is. U kunt dit doen door een mail te sturen
naar info@goclean-DeLiemers.nl of via de post naar de Pinksterbloem 42, 6922 HV
Duiven.
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