Betreft : - WORLD CLEANUP DAY 2018
- Statiegeld voor plastic in de hele EU

Aan : Alle Vlaamse milieu- en gemeenteraden + Middenveldorganisaties
Vanwege : LET’S DO IT ! BELGIUM, Volksinitiatief tegen zwerfafval

Schilde, 1 Augustus 2017

Geachte,

Op ZATERDAG 15 SEPTEMBER 2018 vindt wereldwijd de
WORLD CLEANUP DAY plaats.
Deze wordt georganiseerd door de LET’S DO IT ! WORLD – beweging
tegen zwerfafval en zal mondiaal in alle landen ter wereld simultaan op
dezelfde dag plaatsvinden.
https://www.youtube.com/watch?v=eMoFGQt_cgQ

De LET’S DO IT ! BEWEGING ontstond in 2008 in de Baltische republiek Estland

toen op 3 Mei van dat jaar het zwerfafval over het volledige Estse grondgebied
op nauwelijks 5 uur tijd werd opgeruimd door 50.000 vrijwilligers die 10.000
ton zwerfafval verzamelden en afvoerden. (1).
Dit gaf de start van een wereldwijde beweging die inmiddels actief is in meer
dan 100 landen, waaronder België.
In ons land is Volksinitiatief tegen zwerfafval, LET’S DO IT ! BELGIUM,
ontstaan in 2011 en actief sedert 2012 ,
deze campagne reeds volop achter de schermen aan het voorbereiden.
Een eerste mailing hierover werd tijdens het afgelopen jaar reeds naar alle 589
gemeentebesturen in België verzonden.
Federaal Leefmilieuminister Marie-Christine Marghem bevestigde inmiddels
reeds haar deelname aan deze actie.
De WORLD CLEANUP DAY zal op 15 September 2018 ’s ochtends van start gaan
in Japan en met de zon mee als een golf de wereld rondgaan om te eindigen in
Hawaï.
De ambitieuze doelstelling is om hiervoor 5 % van de wereldbevolking te
mobiliseren: 380 000 000 deelnemers, en de wereld zwerfafvalvrij te maken op
één dag tijd.
Het spreekt voor zich dat ons land hierbij niet aan de zijlijn zal toekijken.
Wij willen uw vereniging of gemeente dan ook hiervoor uitnodigen en
oproepen om zich bij deze campagne aan te sluiten en zo aan de wereld te

tonen dat ook ons kleine land zulke grote campagne aankan en hierin zijn
mannetje kan staan .

Dank voor uw aandacht alvast.
Jef Helderweert
LET’S DO IT ! BELGIUM, Volksinitiatief tegen zwerfafval

Molenstraat 65 G ; 2970 SCHILDE
Tel. 03 / 383.27.65
Mail :
jefhelderweert@gmail.com

Zwerfafval opruimen is prima. Het voorkomen ervan uiteraard nog veel beter !
Daarom voert LET’S DO IT ! BELGIUM eveneens campagne om statiegeld voor
plastic / metaal en bric drankverpakking simultaan in de HELE EUROPESE UNIE
in te voeren. De Europese Commissie heeft daartoe de politieke bevoegdheid.
Zulk DRS-systeem ( DEPOSIT-REFUND systeem ) heeft in een land als
Noorwegen het zwerfafvalvolume met meer dan 90% doen dalen.
https://www.youtube.com/watch?v=7bOCgm3j_5c&feature=share

LET’S DO IT ! BELGIUM startte daartoe een Europese statiegeldpetitie op die
inmiddels
in 8 talen (Nederlands, Engels, Frans, Roemeens, Hongaars, Russisch, Spaans en
Italiaans ) werd gepubliceerd.
Links er naartoe zijn te vinden onder de hoofding ‘Let’s do it Events’ op
de website van LET’S DO IT ! BELGIUM. ( zie onderaan )
De doelstelling is om in heel Europa 1 miljoen handtekeningen te verzamelen
en deze te overhandigen aan de Commissie Leefmilieu ( ENVI ) in het Europees
Parlement.
In ons land wordt statiegeldinvoering momenteel geboycot door FOST PLUS ,
de Federatie van de Belgische verpakkingsindustrie , waarvan Coca-Cola één
van de hoofdaandeelhouders is.
De winsten zijn voor hen terwijl de kosten voor zwerfafvalopruiming voor gans
België momenteel oplopen – en moeten worden opgebracht door de
belastingbetaler - tot meer dan 500 miljoen euro op jaarbasis.
Met dit bedrag kunnen ongetwijfeld nuttiger uitgaven worden gefinancierd,
ondermeer in onderwijs, openbaar vervoer en sociale zekerheid.
Fost Plus aarzelde de afgelopen jaren niet om ronduit valse informatie over
statiegeld te verspreiden , hoewel BOND BETER LEEFMILIEU duidelijk
aantoonde dat statiegeld zowel ecologisch als economisch rendabel is.

www.letsdoitbelgium.be

www.facebook.com/letsdoitbelgium
www.letsdoitworld.org

POST SCRIPTUM (1):
De “LET’S DO IT”- idee ( het hele land opruimen op één dag tijd )
is zelf gebaseerd op de SUBBOTNIK-traditie die bestond , en nog steeds
bestaat , in de voormalige Sovjet-Unie ( waarvan Estland tot 1991 deel
uitmaakte).
POST SCRIPTUM 2:
LET’S DO IT ! BELGIUM is geen ‘Belgicistische’ beweging
in politieke zin, maar is wel de mening toegedaan dat milieuproblemen, zoals
zwerfafval, (taal)grensoverschrijdend dienen worden aangepakt.
POST SCRIPTUM 3 :
De praktische aspecten van het statiegeldprincipe kunnen zeer goed worden
aangetoond door de ECOSQUAD van de firma TOMRA ( uit Oelegem-Ranst )
Dit is een mobiele installatie die demonstreert hoe dit werkt in de praktijk en
die zeer geschikt is om te worden ingezet tijdens zwerfafvalacties.

Tenslotte :

Wie het LET’S DO IT ! BELGIUM-Kernteam wil versterken is welgekomen !
Ook mensen die onze FB-pagina ( mee) willen beheren kunnen gerust een
seintje geven : jef.helderweert@skynet.be

,

