Is de JA-JA sticker ook iets voor de Gemeente Woensdrecht?

Sinds 1 januari 2018 mag ongeadresseerd reclamedrukwerk in Amsterdam alleen bezorgd worden bij
adressen met een ja/ja-sticker op de brievenbus. Eerder was dit andersom en mocht ongeadresseerd
reclamedrukwerk bezorgd worden op alle adressen die geen nee/ja- of nee/nee-sticker op de
brievenbus hadden geplakt.
Nu.nl

Doel: het tegengaan van papierverspilling.
Amsterdam: Uit onderzoek van Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS) blijkt dat er op 19% van de
brievenbussen een ja/ja sticker is geplakt. Voor de invoering van de ja/ja sticker op 1 januari 2018 werd
reclamedrukwerk bezorgd in 49% van de brievenbussen. Sinds de invoering van de sticker is dat nog
maar 30%. Bij huishoudens waar geen reclamedrukwerk meer wordt bezorgd, betekent dit een
jaarlijkse besparing van 33 kilo papier per huishouden.
Landelijk vervolg
Op 27 juni 2018 heeft de ledenvergadering van het VNG met een ruime meerderheid een motie
aangenomen waarin de VNG en de staatsecretaris worden opgeroepen andere gemeenten te helpen
bij de invoering van de Amsterdamse aanpak van ongewenst reclamedrukwerk.
Amsterdam.nl
Voordelen
Nadelen
Een hoop mensen die geen folders willen Mensen die folders willen ontvangen zullen
ontvangen, maar ook niet actief een NEE-NEE actief een JA-JA sticker moeten gaan halen
sticker halen zullen geen papierverspilling meer
hebben
Per huishouden waar geen reclamedrukwerk Bedrijven zullen naar alle waarschijnlijkheid
meer wordt bezorgd, 33 kg papier besparing
minder folders kunnen verspreiden *
Draagt bij aan de VANG doelstellingen van de
gemeente Woensdrecht
Woensdrecht is niet alleen door de natuur een
groene gemeente, maar ook door het beleid
* Eerder hebben Amsterdamse ondernemers geprobeerd om de invoering van de JA-JA sticker tegen
te houden en/of een schadevergoeding te eisen voor de invoering van dit systeem. Het gerechtshof
Amsterdam heeft dit verzoek afgewezen.

Naar mijn mening levert dit voorstel ontzettend veel voordelen op en wegen de nadelen niet op tegen
de voordelen. Daarnaast hebben reclamefolders uiteraard alleen maar nut voor bedrijven als ze ook
daadwerkelijk gelezen worden. Hetgeen dat met deze maatregel aangepakt wordt zijn de folders die
ongelezen de in de prullenbak belanden. Als deze met plasticfolie en al in het oud papier terecht komen
of bij het restafval, dan is het papier helemaal niet recyclebaar, en vervuilt het andere recyclebare
producten. Deze folders hebben geen nut voor bedrijven, kosten alleen maar geld om ze te produceren
en vervuilen ook nog eens ons milieu. Andere gemeenten die ons al voor zijn gegaan met het
implementeren van de JA-JA sticker zijn Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, Tilburg en Nijmegen. Het zou
natuurlijk ontzettend leuk zijn dat Woensdrecht hierin ook één van de koplopers is.
We moeten met zijn allen een manier vinden om over 50-100 jaar dit gebied ook nog leefbaar te
houden, deze kleine stappen kunnen het verschil maken.
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