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17 januari 2018 om 09:18

Geachte Secretaris,
Beste Ellen,
Gelieve onderstaand punt op de agenda van de GR van Februari te willen plaatsen:
1: Meise lid van statiegeldalliantie
Meer en meer organisaties en gemeenten maken zich lid van de Statiegeldalliantie.
In de Statiegeldalliantie verenigen zich bedrijven, lokale overheden, milieuorganisaties en iedere
andere organisatie die zwerfafval zat is.
Samen roepen de leden van de Statiegeldalliantie de verschillende regeringen van ons land op om
structurele en eerlijke oplossingen door te voeren in de strijd tegen zwerfvuil in de vorm van statiegeld
op alle PET-flessen en blikjes.
Samen met de andere partners binnen de Statiegeldalliantie wil sp.a-Meise2020:
• een structurele oplossing voor de vervuiling van straten, bermen, velden, stranden en zeeën
door plastic flessen en blikjes;
• een eerlijke oplossing voor zwerfafval door de kosten ervan weg te halen bij de burgers en
lokale overheden en het verpakkende bedrijfsleven ervoor verantwoordelijk te maken;
• een écht duurzaam, circulair model voor het beheer van grondstoffen.
sp.a-Meise2020 onderschrijft ook de vraag van de Statiegeldalliantie aan de regeringen van de
Belgische gewesten Vlaanderen, Brussel en Wallonië om in 2018 het statiegeldsysteem in te voeren
voor blikjes en grote en kleine plastic flessen.
sp.a-Meise2020 vraagt dienaangaande dat ook de Gemeenteraad en het Gemeentebestuur van Meise
achter die vraag gaat staan en dat de gemeente Meise lid wordt van de Statiegeldalliantie.
sp.a-Meise2020 vraagt de stemming over de volgende tekst:
De Gemeenteraad van Meise schakelt aan versnelling hoger in de strijd tegen zwerfvuil en stemt in
met de vraag van de Statiegeldalliantie waarbij aan de regeringen van de Belgische gewesten
Vlaanderen, Brussel en Wallonië wordt gevraagd om in 2018 het statiegeldsysteem in te voeren voor
blikjes en grote en kleine plastic flessen.
De Gemeenteraad van Meise beslist derhalve om de gemeente Meise aan te sluiten bij de
Statiegeldalliantie.
Aan het CBS wordt bij deze de opdracht gegeven dienaangaande binnen de maand het nodige te
doen.

Mvg,
Roel
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