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Gr Van ouwelijk 

Geachte leden van de Gemeenteraad, 

Uw gemeente wil minder restafval, op een verantwoorde manier met afval omgaan en 
tegelijk worden ontzorgd. Daarom heeft u met Wecycle een samenwerkingsovereenkomst 
voor inzameling van afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige lampen (e-waste). 

Uw gemeente is via Wecycle verzekerd van optimale recycling van alle e-waste. Hierdoor 
worden grondstoffen maximaal hergebruikt, schadelijke stoffen veilig verwijderd, illegale 
export voorkomen en C02-uitstoot vermeden. Via deze brief informeren wij u over de 
inzamelresultaten van uw gemeente. 

Benchmark 
Wecycle heeft voor het zesde jaar op rij een benchmark uitgevoerd naar de afgifte van e-
waste via de gemeentelijke milieustraten. Dit levert voor 2015 voor uw gemeente het 
volgende resultaat op: 

Uw gemeente 
Bij gemeenten in dezelfde stedelijkheidsklasse 
Alle Wecycle-gemeenten 

Gemiddeld ingezameld per inwoner (in kilo's 
5,5 
4,6 
4,6 

Meer informatie over de benchmark vindt u op wecycle.nl/benchmark. 

Wecycle Recycle Certificaat 
Bij deze brief ontvangt u het Wecycle Recycle Certificaat 2015 voor uw gemeente. Hierop ziet 
u hoeveel e-waste uw gemeente heeft afgegeven, welk materiaalhergebruik dit heeft 
opgeleverd en hoeveel C02-uitstoot is vermeden. 
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Inzamelresultaat verbeteren 
Wecycle helpt u graag bij het verder verbeteren van de inzameling van e-waste. Om de 
inzameling via de milieustraat te stimuleren, kan uw gemeente gratis gebruik maken van 
communicatiemateriaal en beleids- en uitvoeringsadvies. 

./. Dit najaar start een campagne om uw inwoners te stimuleren e-waste in te leveren op de 
milieustraat en daarbij het lokale goede doel te ondersteunen. Zie de bijgevoegde folder voor 
nadere informatie. 

Contact 
Wilt u in gesprek met Wecycle, bijvoorbeeld over het Recycle Certificaat of wilt u informatie 
over hoe u meer e-waste kunt inzamelen, neem dan contact op met onze adviseur Eric van 
der Schans via eric.vanderschans@wecycle.nl of (079) 7600 671. 

Met vriendelijke groet 

árs. J.D. Vlak 
algemeen directeur 



Wecycle Recycle Certificaat 2015 
Steenbergen werkt samen met Wecycle. Daarmee is deze gemeente er zeker van dat afgedankte elektrische apparaten 

op een verantwoorde manier worden ingezameld en optimaal gerecycled. Dit Wecycle Recycle Certificaat is een 

overzicht van de afgegeven hoeveelheid, met welk percentage dit is gerecycled en de vermeden C0 2-uitstoot. 

Gemeente: Periode: 
ot6©riu©ľCļ©n ï j3nu3ľi - 31 december 

Hoeveelheid apparaten Materiaalhergebruik 

127.600 kilo 820/0 

Wecycle rapporteert de resultaten van de inzameling en hergebruik aan het Nationaal (W)EEE Register. 

T©ruciclrino i no b r o ^ i k ř î ^ ^ f f ç * c * t 

Door optimale recycling van elektrische apparaten én de vernietiging van cfk's uit koel- en vriesapparaten, wordt de 

uitstoot van C0 2 vermeden. Dit draagt bij aan de terugdringing van het broeikaseffect. Steenbergen heeft hieraan de 

onderstaande bijdrage geleverd. 

Vermeden C0 2-equivatenten 
door recycling 181.000 kilo 

door vernietiging van cfk's 245.700 kilo 

Totaal 426.700 kilo 

Overzicht resultaat recycling apparaten 

materiaalhergebruik 820
ŵ 

teruggewonnen energie 15
0

Zo 

0 verbrand P/o 

# gestort 20/0 

Uitsplitsing materiaalhergebruik 

metalen 62
0

ŵ 

plastics 21
0

ŵ 

glas 150/0 

overige grondstoffen 2^0 

AH 
Mei 2016 

Jan Vlak 

Algemeen directeur 

Percentages zijn gemiddelden over alle gemeenten die samenwerken met Wecycle. 
Wecycle 
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Doe ook mee met de 

WECYCLE INZAMEL ACTIE 
Optimale recycling van alle 
e-waste is belangrijk in de 
circulaire economie en de 
milieustraat is hierbij een 
belangrijk inzamelkanaal. 
Om die reden voert Wecycle dit 
najaar weer samen met veel 
gemeenten een grootschalige 
inlevercampagne. Hierbij maken 
lokale goede doelen opnieuw 
kans op een sponsorcheque 
tw.v. e1.000,-. 

I 
Wecycle levert 1000 euro 
^pVoor Oranje conute 

q promoot uw milieustraat 
r~ļ stimuleer inzameling 
^ (klein) e-waste 

Q steun een lokaal goed doel 

Win ook één van de 25 
Wecycle-sponsorcheques 
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ogeLhospitaal Haarlem winl 1000 euro door 

B0 viert Feest blij met cheque van 

1000 euro 
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Inwoners leveren hun oude elektrische apparaten en/of spaarlampen in 

Ze gaan ter plekke op hun smartphone naar wecycle.nl/inleveren 

Ze checken in, scoren punten en maken zelf ook kans op een prijs! 

Zo werkt de 
inzamelactie 

Hoe kiest u een lokaal 
goed doel? 

Kies uw eigen lokale goede doel! 
Geef vóór 18 september uw gewenste lokale goede doel door aan 

Wecycle via uw Wecycle-pagina of via info@wecycle.nl. Gemeenten 

die geen eigen keuze doorgeven, spelen automatisch voor de lokale 

Oranjevereniging. Volg het stappenplan (zie onderaan ommezijde). I Kijk voor tips op de volgende pagina 

wecycle.nl/inleveren c/e 



Media 
Lokale media, 

online en 
social media 

Eerste week oktober landelijke verspreiding 
Huis-aan-huis tabloid: 
Nationale E-waste Recyclekrant 

Lokale betrokkenheid door 
koppeling goed doel 

Feiten Ä cijfers 

Edutainment met prijzen 

Bestel gratis extra exemplaren 
Verspreid de tabloid via gemeentehuis, bibliotheek of het lokale goede 

doel. Mail uw verzoek zo snel mogelijk naar info@wecycle.nl O P ^ P 

RECYCLEKRANT Ï Puzzelmarathon © 

Ui 
Maak k a n s op 
leuke prijzen 

m m . 

Hoe kunt u als gemeente of coördinerende 
organisatie optimaal meedoen aan de inzamelactie? 

Bepaal zelf een lokaal goed doel of doe dit met behulp van 

inwoners (zie tips hieronder). Zonder keuze speelt u deze ronde 

automatisch voor de lokale Oranjevereniging. 

Promoot uw milieustraat en de wedstrijd met de gratis 

communicatiekit 

- Op de milieustraat zelf 

- In eigen communicatiemiddelen 

Organiseer een kick-off en fotomoment op uw milieustraat 

Stappenplan 
Plaats een oproep voor het aanmelden van lokale goede doelen 

(met motivatie) 

- Via social media (Facebook j Twitter) 

- Via de gemeentewebsite 

- Via advertenties in h.a.h.-blad 

Laat de burgers stemmen (bijvoorbeeld via likes op Facebook of via e-mail) 

Maak zelf een keuze en baseer de keuze op motivatie 

Maak de keuze breed bekend in de gemeente 

Ondersteun actief het lokale goede doel in de eigen communicatie 

Voor de winnaars: maak gebruik van de ontvangen cheque voor een 

lokaal p.r.-moment 

Gebruik de kant en klare elementen in de gratis 
communicatiekit op uw Wecycle-pagina 

Campagnekalender 
April Gratis communicatiekit gereed 

April - Augustus Keuze lokaal goed doel 

18 september Deadline keuze lokaal goed doel via 

Wecyclepagina of via info@wecycle.nl 

1 oktober Start inzamelwedstrijd met verspreiding 

Nationale E-waste Recyclekrant 

Januari 2017 Verzending promotionele cheques naar 

de 25 winnende gemeenten 
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