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EWAV 2012 staat in de
startblokken!
Onze felicitaties voor de
organisatoren en de
projectontwikkelaars die
dit jaar weer van de
partij zijn. Met deze
vierde editie van de
EWAV hopen wij het
record van vorig jaar te
breken, toen meer dan
7000 acties op touw
werden gezet.
Wij wensen u allen een
uitstekende week toe!
Meer informatie over
afvalpreventie en de
EWAV vindt u op
www.ewwr.eu

| Succesvolle voorgaande edities hebben de
weg geëffend voor een schitterende EWAV
2012
De Europese Week van de Afvalvermindering is
vanaf de eerste editie in 2009 een enorm succes
gebleken. Het project heeft tot doel de
bewustmaking
rond
afvalvermindering
te
verbeteren en kan sinds de lancering rekenen op
een toenemend aantal betrokken actoren,
groeiende communicatiecampagnes en een
grotere geografische verspreiding – met meer dan
7000 acties tijdens de laatste editie van de
EWAV in 2011. De resultaten van het EWAVproject van het LIFE + programma worden
samengevat in het Lekenrapport.
Dit succes is echter nog maar een eerste stap in de verdere ontwikkeling van de
EWAV als een regelmatig terugkerend en constant groeiend evenement om
duurzame acties voor afvalvermindering te promoten in heel Europa en
daarbuiten. En dus zal er, ondanks het stopzetten in juni 2012 van de
medefinanciering door het LIFE+ programma door de Europese Commissie, ook
in 2012 een EWAV plaatsvinden van 17 tot 25 november. Bovendien blijft de
Europese politieke steun voor de EWAV volledig intact: de EWAV 2012 staat
onder het beschermheerschap van de heer Janez Potočnik, Europees
Commissaris voor Milieu.
De acties van de voorbije drie jaar werden uitgevoerd met de ondersteuning van
EWAV communicatietools en gecoördineerd met de hulp van ruim 30 EWAVorganisatoren. De beste acties werden bekroond tijdens de jaarlijkse EWAVprijsuitreikingsceremonies en beschreven in de EWAV-gids voor goede praktijken.
Alle acties kunnen worden opgezocht in de EWAV-database. Wij moedigen u ten
zeerste aan bestaande initiatieven te gebruiken als inspiratiebron voor uw eigen
actie!
U kunt nog tot 4 november een actieproject indienen voor de EWAV 2012!

EWAV 2012-organisatoren coördineren en
ondersteunen uw acties
De vierde editie van de Week van de
Afvalvermindering 2012 zal plaatsvinden op
nationaal, regionaal of lokaal niveau met de hulp
van 35 organisatoren uit 25 verschillende landen.

In landen, regio’s of gebieden zonder nationale,
regionale of lokale organisator, zal het EWAVsecretariaat optreden als organisator. De lijst van
organisatoren kan worden geraadpleegd op de
EWAV-website. Tot de nieuwe landen in 2012
behoren onder meer Bulgarije en Hongarije.

EWAV-organisatoren zijn overheidsinstanties met bevoegdheden op gebied van
afvalpreventie. Ze fungeren als coördinatoren van de EWAV in het gebied
waarvoor zij bevoegd zijn. Dit jaar konden organisatoren een online training
volgen om hen te helpen bij de voorbereiding van editie 2012 van de Week. De
PPT-presentatie en de video van de online training kunnen gedownload worden
op de EWAV-website.
Om de rol van EWAV-organisator te vervullen, moet u een Europese
overheidsinstantie zijn met een erkende bevoegdheid op het vlak van
afvalpreventie of een organisatie met een mandaat van een dergelijke
overheidsinstantie en die namens haar optreedt. U kunt zich aanmelden als
EWAV-organisator door het Verbintenissenhandvest van de organisatoren in te
vullen en te mailen naar het EWAV-secretariaat (contact@ewwr.eu).

Doe inspiratie op voor EWAV-acties
Deelnemen aan de Europese Week van de
Afvalvermindering, en zo een bijdrage leveren aan
dit grootschalige bewustmakingsproject voor
afvalpreventie, is heel eenvoudig! Wilt u als
projectdrager deelnemen aan de EWAV?
Registreer dan gewoon uw idee voor een actie bij
de Organisator die de Week in uw streek
coördineert.
In uw zoektocht naar een geschikt idee voor een actie kunt u zich laten
inspireren door eerdere initiatieven:
De meest geslaagde acties van iedere editie van de Week van de
Afvalvermindering worden beloond tijdens de jaarlijkse Europese
prijsuitreikingsceremonie.
Doe mee aan een gemeenschappelijke actie!
Ontdek vele uiteenlopende ideeën voor activiteiten op de EWAV-website of
doorloop onze uitgebreide database van EWAV-acties om inspiratie op te
doen voor uw eigen actie.
Neem een kijkje in de recent gepubliceerde EWAV-gids voor goede
praktijken, met de meest voorbeeldige acties van de laatste drie edities
van de EWAV (2009-2011).
We moedigen u aan om de bestaande acties als voorbeeld te gebruiken voor uw
eigen actie. U kunt nog steeds een project indienen voor de Europese Week
van de Afvalvermindering 2012! De uiterste datum om een actie te registreren is
4 november 2012.

Agenda
7-8 november 2012 – European Waste and Resource Days, inclusief de
slotconferentie van het pre-afvalproject (Pre-waste), Brussel
17-25 november 2012 – 4de editie van Europese Week van de
Afvalvermindering

20-21 november 2012 – Slotconferentie Miniwaste-project, Rennes
21 November 2012 – Green Cook tussentijds evenement, Lille
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