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2012 was een jaar om
niet te vergeten : na het
afsluiten van het LIFEproject dat op
succesvolle wijze de
EWAV lanceerde, brak
de 4e editie van de
Week alle records van
het jaar ervoor.
Ondertussen wordt alles
in het werk gesteld om
ook van 2013 een
succes te maken. U kunt
de data reeds in uw
agenda noteren en
beginnen met de
voorbereiding: de 5e
editie van de EWAV
loopt van 16 tot 24
november 2013.
Bijkomend informatie
over afvalpreventie en
de EWAV vindt u op
www.ewwr.eu

|
Meer dan 10.000 acties in 2012!
Wie had kunnen denken dat na afloop van het
LIFE-project, dat de EWAV in 2009 lanceerde, de
Week het nog beter zou doen in 2012 ? Nochtans
was dat wat er gebeurde : volgens de jongste
berekening vonden er in 2012 10.793 acties
voor de EWAV plaats en dat onder de coördinatie
van 35 organisatoren, verspreid over 23
landen.
Die acties richtten de schijnwerpers op het concept « afvalvermindering »
op alle niveaus van de levenscyclus van afval, van de productie (bijvoorbeeld
via wedstrijden rond ecodesign) tot de consumptie (cf. acties rond het « mini/maxi
winkelkarretje »). De acties vonden plaats op verschillende locaties uit het
dagelijkse leven : kantoren, (super)markten en scholen, luchthavens en
ziekenhuizen. Afspraak op de webpagina’s van het project met foto’s en
filmpjes om een overzicht te krijgen van de acties die in 2012 werden opgezet. Of
raadpleeg de gegevensbank van de EWAV-acties voor meer informatie over de
inhoud. Misschien kunt u zich laten inspireren voor uw volgende deelname !
Volgende etappe : de selectie van de finalisten en winnaars van de Awards van
de EWAV. Daarvoor zal een onafhankelijke jury van experts die de verschillende
categorieën
van
de
EWAV
vertegenwoordigen
(administratie,
onderwijsinstellingen, verenigingen, ondernemingen en andere) samenkomen. De
namen van de winnaars van de editie 2012 zullen worden bekendgemaakt tijdens
een virtuele ceremonie, georganiseerd op de verschillende platforms van de
EWAV (website, Facebook-pagina, enz.) 5 juni a.s..

Word een organisator van de EWAV in
2013!
Alle overheidsinstanties met een bevoegdheid
in het domein van de afvalpreventie worden
uitgenodigd om zich zo snel mogelijk bij het
officiële team van de organisatoren van de EWAV
– editie 2013 te voegen! Dit jaar loopt de EWAV
van 16 tot 24 november 2013.
Elk jaar zijn er steeds meer verenigingen, ngo’s,
onderwijsinstellingen,
universiteiten,
administraties,
ondernemingen
of
andere
organisaties die bereid zijn om een of meer acties
op te zetten voor de sensibilisering rond
afvalpreventie
tijdens
de
EWAV.
De
organisatoren hebben als opdracht de
organisatie van het evenement op hun
grondgebied te coördineren, met name door in
te staan voor de promotie van de EWAV en de

validering van de voorgestelde acties van de
projectbeheerders.
De organisatoren van de EWAV zullen een beroep kunnen doen op de ervaring
die werd opgedaan door een pan-Europees netwerk van actoren voor
afvalbeperking en zullen zichtbaarder worden in de media dankzij de Europese
draagwijdte van het project. Bovendien krijgen de organisatoren een bevoorrechte
toegang tot de uitgewerkte communicatietools en tot ondersteuning door het
Technisch secretariaat doorheen de verschillende fases van het project. De
organisatoren van de EWAV zullen de mogelijkheid krijgen hun ervaringen en
standpunten m.b.t. de EWAV te delen tijdens hun jaarlijkse vergadering die op 5
juni op virtuele wijze zal plaatsvinden.
Voeg u bij de overheidsinstanties die de EWAV op hun grondgebied in de praktijk
brengen, onderteken het Verbintenissenhandvest van de Organisatoren en
stuur het ons terug. Er kan worden ingeschreven tot 31 mei. Verspil geen tijd
en doe mee met de EWAV !
Meer informatie vindt u op de webpagina’s over de Organisatoren op de website
van de EWAV. U kunt ook contact opnemen met het Technisch Secretariaat via dit
e-adres: contact@ewwr.eu

De weg naas een Award...
Momenteel loopt de selectie van de finalisten en
winnaars van de Awards van de EWAV 2012. De
jury van de EWAV moet de finalisten en winnaars
kiezen in elk van de 5 categorieën van
projectbeheerders. De jury telt 4 leden. Elk van
hen vertegenwoordigt een categorie van
projectbeheerders, met uitzondering van de
categorie « Ondernemingen » waarvoor geen
enkele expert beschikbaar was :
Overheidsinstanties
:
Assembly
of
European Regions
Verenigingen : European Environmental
Bureau (EEB)
Onderwijsinstellingen : Foundation for
Environmental Education (FEE)
Andere : Europese Commissie, DG Milieu
In totaal nomineerden de organisatoren 74 acties. Het wordt moeilijk kiezen voor
de jury die, naast een favoriet, slechts één winnaar per categorie kan kiezen. De
verdeling van de genomineerde acties per categorie is als volgt :
Overheidsinstanties : 19
Business : 10
Verenigingen : 17
Onderwijsinstellingen : 17
Andere : 11
Alle genomineerde acties zullen binnenkort beschikbaar zijn op de website van de
EWAV. De namen van de winnaars zullen worden bekendgemaakt tijdens een
ceremonie die zal plaatsvinden op 5 juni 2013 (Wereldmilieudag) : neem een
kijkje op de EWAV en de Facebookpagina en neem de tijd om kennis te maken
met de finalisten en winnaars.

Agenda
31 mei 2013 – Uiterste inschrijvingsdatum voor de Organisatoren van de
EWAV 2013
5 juni 2013 – Wereldmilieudag – Ceremonie van de Awards van de EWAV
en 5e bijeenkomst van het Wetenschappelijk en Technisch Comité

(COSTEC) van de EWAV
Van 16 tot 24 november 2013 – 5e editie van de Europese Week van de
afvalvermindering
12 december 2013 – uiterste datum voor de EU-lidstaten om hun
nationaal programma voor afvalpreventie in te dienen
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