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Beste leden en duoburgerleden van de gemeenteraad,
Op 21 november 2016 start in de gemeenten Bergen op Zoom, Roosendaal , Halderberge en Woensdrecht het project
100-100-100. Wij dagen u en minimaal 100 huishoudens in de gemeente Bergen op Zoom uit om 100 dagen lang 100%
(rest-) afvalvrij te leven.
Al meer dan 100 gemeenten in Nederland zijn ons voorgegaan en de resultaten zijn louter positief. Het project 100-100100 is bedoeld als voorbeeldproject om gemeentebesturen en inwoners ervan te overtuigen dat afval scheiden ook een
'uitdaging' kan zijn . Met de juiste instelling is het kinderlijk eenvoudig. Dat hebben deelnemers van vorige edities al laten
zien . En nu is de beurt aan de inwoners van de gemeente Bergen op Zoom . Doet u ook mee?
Binnen onze gemeente staat het scheiden en hergebruiken van afval al jaren hoog op de agenda. Met de invoering van
Diftar en de regionale afvalcampagnes "Afval scheiden, dat levert iedereen wat op" en "Van het een ... komt het ander"
heeft de gemeente al een grote stap gezet in het terugdringen van het restafval.
De VANG-doelstelling om het restafval in 2017 te venninderen tot 150 kg per inwoner per jaar is in onze gemeente nog
niet gehaald . Wij hebben nog een lange weg te gaan om het uiteindelijke doel te halen. Dat is in 2020 nog maar 100 kg
restafval per inwoner per jaar. Met dit project willen we aantonen dat een aanzienlijke reductie van het restaval wel kan.
Uit eerdere resultaten van 100-100-100 blijkt namelijk dat deelnemers ver onder het landelijke gemiddelde blijven. Soms
tot bijna 90% minder kg restafval per persoon per jaar.
Wat is 100-100-100?
Gedurende 100 dagen proberen minimaal 100 gezinnen in de gemeenten Bergen op Zoom, Roosendaal, Halderberge en
Woensdrecht (rest-) afvalvrij te leven. Zij houden zich tijdens 100 dagen bewust bezig met het scheiden en verminderen
van afval. Dit doen de deelnemers aan de hand van weekopdrachten die via een online platform worden doorgegeven.
De hoeveelheid restafval die aan het einde van de week overblijft, wordt door de deelnemers ingevuld in de afvalmeter
op het platform. Zo kunnen de deelnemers iedere week zien hoeveel restafval zij nog overhouden in vergelijking met de
andere deelnemers.
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Ik no 1g u graag uit om persoonlijk deel te nemen aan het project 100-100-100. Daagt u de inwoners van de gemeente
Berg op Zoom en uw collega raadsleden uit wie het beste zijn afval kan scheiden?
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Met v ·endelijke groet,

100 GEZINNEN

100 DAGEN
100% (rest-) afvalvrij

KAN DAT?
Gaat het lukken om 100 huishoudens, 100 dagen zonder restafval te laten leven? Voor de één een groot
avontuur en voor de ander kinderspel. Wij gaan het proberen en wij hebben u daar bij nodig!
Doet u mee aan 100-100-100? Minder restafval en meer hergebruik van ons afval. Dat is het streven .
Eén van de manieren om dat te bereiken is er voor te zorgen dat iedereen in de gemeenten minder
restafval produceert en (nog) beter het afval gaat scheiden .

Spannende uitdaging!

100-100-100

Daarom starten wij deze spannende uitdaging. Lukt het

Op het platform saver.100-100-100.nl kunt u ervaringen,

100 huishoudens, om 100 dagen, 100% (rest-) afvalvrij te

foto's, video en tips delen . Dit is openbaar en voor

leven? De proef start op 21 november 2016 en eindigt op

iedereen te volgen. Ook gaat u aan de slag met week-

26 februari 2017 . Doet u ook mee? Dan staat u er zeker

opdrachten én krijgt u tips van professionals.

niet alleen voor. U krijgt op verschillende manieren hulp

Wekelijks kunt u op het platform de hoeveelheid restafval

van Saver en van elkaar.

opgeven in de 'afvalmeter'. Hier wordt zichtbaar hoe u

De website saver.100-100-100.nl gaat daar een

presteert ten opzichte van elkaar en ten opzichte van het

belangrijke rol in spelen.

gemiddelde in de vier gemeenten. Een echte uitdaging
om de beste te zijn in afval scheiden. Wie wil dat niet?

Bent u 1 van de 100?
Wij zijn op zoek naar huishoudens die deze uitdaging
aan durven gaan. Van jong tot oud. Van alleenstaand tot
samenwonend . Met of zonder kinderen. Van vrijstaand

DOET U MEE?

tussen de weilanden tot 10 verdiepingen hoog.
Wonend in de gemeenten Roosendaal, Bergen op Zoom ,

Nieuwsgierig of u zonder restafval kunt leven?

Halderberge en Woensdrecht. Een echte dwarsdoorsnede

Schrijf u in als deelnemer via saver.100-100-100.nl.

uit de samenleving .

Doe het snel!
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