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Waalwijk is een aantrekkelijke gemeente om in te leven, wonen, werken, ondernemen en verblijven. Dat willen we graag
zo houden en versterken. We willen duurzaam vooruit. We werken dan ook samen met onze inwoners, bedrijven en
maatschappelijke organisaties aan een schone, groene en duurzame stad.

Duurzaamheidsprijs Waalwijk 2019

En de winnaar is…
Woensdagavond 9 oktober was de
feestelijke uitreiking van de Duurzaamheidsprijs Waalwijk 2019 in
het stadhuis van Waalwijk. In een
volle zaal met genomineerden,
leerlingen van De Overlaat en andere betrokkenen reikte wethouder Dilek Odabasi (Duurzaamheid) de prijs uit voor het meest
duurzame idee van Waalwijk. Met
deze prijs wil de wethouder inwoners stimuleren om na te denken
over duurzaam leven.
Van de zesentwintig inzendingen
heeft het idee van Cassandra
Stolk gewonnen. Cassandra wil
van Waalwijk een eetbare groene
stad maken. “Door in elke kern/
wijk eetbare voedselbomen te
planten, creëer je een stukje bewustwording voor flora en fauna
en je verbindt mensen. Bomen

hebben zoveel voordelen. Ze
zorgen voor zuurstof en verkoeling, ze vergroten de biodiversiteit
en omdat ze eetbaar zijn geven
ze ook nog eens gezond voedsel
af. Daarnaast maakt het educatie
over duurzaamheid en voeding
richting kinderen leuker”.
Cassandra ontving onder andere
een prachtige bokaal, ontworpen
door leerlingen van De Overlaat.
Daarnaast gaat de gemeente dit
mooie initiatief maximaal faciliteren in de uitvoering ervan.
Overige inzendingen
Naast het winnende idee zijn
er ook andere goede duurzame
ideeën en projecten ingediend.
Er werden nog twee extra prijzen uitgereikt. Zo ontving Petra
Overbeek een prijs voor haar idee
om het tegelplein bij de Leest

Waalwijk gaat voor Global Goals!

De zeventien Global Goals zijn
doelen die alle landen van de
Verenigde Naties met elkaar
hebben afgesproken voor 2030.
Het zijn wereldwijde afspraken,
maar de uitvoering daarvan ligt
vaak bij gemeenten. Daarom
begon de Vereniging van Nederlandse Gemeenten de Gobal
Goals Campagne, waarmee
gemeenten lokale acties linken
aan internationale afspraken.

Als gemeente werken we aan
alle zeventien Global Goals. Dat
doen en kunnen we niet alleen.
Waalwijkse bedrijven, verenigingen, organisaties en inwoners
leveren allemaal een bijdrage.
We gebruiken de Global Goals
als inspiratiebron; als aanjager
om samen te werken aan een
duurzaam Waalwijk.

te vergroenen. En ontving Wim
Smits, een prijs voor het bestaande initiatief ‘Het Repair Café’. Het
Repair Café verricht gratis reparaties aan allerlei dingen. Denk aan
elektrische apparaten als radio’s,
printers, broodroosters, meubels
waar iets mis mee is of kleding
waaraan wat naai- en verstelwerk
nodig is.
Jury
De jury bestaande uit Dirk van
Gestel (Tarkett), IngerMarlies
Leeuwenburgh (Winterdijk 30b),
Thea Vuik (De Overlaat), Eric
de Jong (gemeente Waalwijk),
twee betrokken stagiaires van De
Overlaat, heeft de inzendingen
beoordeeld op duurzaamheid
versus maatschappelijke impact,
originaliteit en uitvoerbaarheid
(realisatie/kosten).
Leerlingen van De Overlaat
maakten Duurzaamheidsprijs
Als prijs werd door de wethouder
een bokaal uitgereikt, ontworpen
door tweedejaars leerlingen van
De Overlaat. Deze leerlingen
hadden voorafgaand aan deze
uitreiking de opdracht gekregen om verschillende, uiteraard
duurzame, bokalen te ontwerpen.
Dit leverde prachtige kunstwerken
op. De gemaakte bokalen zijn
binnenkort te bezichtigen in de
publiekshal van het Stadhuis.

Enkele leerlingen van de Overlaat bij de gemaakte kunstwerken

De winnaars met wethouder Dilek Odabasi
Kijk ook op waalwijk.nl/duurzaamheidsprijs

Meedenken over de toekomst van Waalwijk?
Onlangs is de concept visie
‘Duurzaam Waalwijk 2030’ in de
raad geweest. In deze visie staan
in hoofdlijnen de ambities op
het gebied van duurzaamheid
uitgewerkt. De komende periode
gaan we graag met onze inwoners en ondernemers in gesprek.
We horen namelijk graag jouw
ideeën en suggesties! Alle ideeën
en suggesties uit de samenleving
worden vervolgens gebundeld en
verwerkt in de definitieve visie.
De definitieve visie wordt, ter

vaststelling, aan de raad aangeboden in januari 2020.
Meedenken?
Op maandagavond 28 oktober
(Den Bolder, Waspik), dinsdagavond 29 oktober (stadhuis,
Waalwijk), dinsdagavond 5
november (Zalencentrum Zidewinde, Sprang-Capelle), zijn er
bijeenkomsten waar we graag het
gesprek met je aangaan.

Aanmelden
Tijden en programma worden
nog bekendgemaakt. Je kunt je
alvast inschrijven door een mail
te sturen naar
duurzaam@waalwijk.nl
Vol=vol
Ook liggen er verschillende
exemplaren van de visie op de
leestafel in de publiekshal van
het Stadhuis. Je kunt de conceptvisie ook downloaden via
waalwijk.nl/duurzaam

Laat je inspireren en neem ook eens een kijkje op

waalwijk.nl/duurzaam
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‘Minder plastic kópen, dat heeft meer impact dan plastic afval scheiden’
Afval scheiden is goed, minder
afval is beter. Maar hoe pak je
dat aan? Uiteindelijk is het een
kwestie van dóen, waarbij tips van
anderen je aardig op weg kunnen
helpen. Zo wist de familie Nijenhuis uit Waalwijk hun hoeveelheid plastic afval spectaculair te
verkleinen.
Zoals de meeste huishoudens
scheiden Harry en Wineke Nijenhuis al jaren keurig hun afval. Totdat ze tot het besef kwamen dat
afval scheiden niet de oplossing
is; er is meer nodig om moeder
aarde echt te beschermen. Vooral
de enorme hoeveelheid plastic
verpakkingsmaterialen stoorde
het echtpaar en ze besloten heel
kritisch te worden op hun aankopen. Onder het mom ‘wat je niet
koopt, gooi je ook niet weg’ gin-

gen Harry en Wineke een plastic
challenge met zichzelf aan: koop
niets wat in plastic is verpakt.
Het resultaat mag er na zo’n acht
maanden al zijn. Van om de week
twee volle zakken met plastic afval, levert het paar nu nog slechts
een achtste van die hoeveelheid
in. “En stapje voor stapje wordt
het minder.”

ven, dat wilde het echtpaar niet.
“Je leert anders kijken en anders
boodschappen te doen. Dat is
even wennen, maar het wordt
snel je nieuwe routine”, merkte
Wineke. “Ik vind het echt een
uitdaging en merk zelfs dat we

steeds een stapje verder gaan.”
Harry noemt als voorbeeld:
“Omdat we nergens onverpakte
rucolasla kunnen vinden, kweken
we die tegenwoordig in eigen
tuin. Dat is ook nog eens leuk om
te doen.”

‘Alles leek in plastic verpakt’
Hoe krijgen ze dat voor elkaar?
Wineke lacht als ze terugdenkt
aan de eerste keer dat ze de supermarkt binnenliep, vastberaden
om zonder plastic verpakkingen
naar buiten te komen. “Viel dát
even tegen! We aten die avond
zoete aardappelen met diepvriesspinazie en een ei. Ik kon niets
anders vinden, alles leek in plastic
verpakt.” Meteen de moed opge-

TIPS VOOR THUIS
Harry en Wineke hebben veel
bruikbare tips voor wie plastic wil
minderen. “We hopen dat meer
mensen de plastic challenge aangaan!” De vier belangrijkste tips:
1 Vermijd plastic verpakkingen
en drankkartons.
“Veel producten zijn ook
in glas verkrijgbaar, zoals
yoghurt en mayonaise. Veel
groenten, fruit en ook een

brood kun je prima verpakkingsvrij meenemen.”
2 Boodschappentas, zakjes en
bakjes mee.
“Wij nemen een linnen tas en
papieren zakjes van thuis mee
naar de supermarkt. Bij de viskraam reiken we de verkoopster een bakje van thuis aan,
net als bij de kaasboerderij.
Daar waren wij en ook zij snel

aan gewend.”
3 Zeg ‘nee’ tegen plastic
“We zoeken met plezier naar
alternatieven voor plastic spullen. Bij de kringloop vind je
bijvoorbeeld heel erg veel. Zo
krijgt een product bovendien
een tweede leven. En waarom
zou je nog een plastic rietje
gebruiken?”

4 Houd het leuk
“Ons uitgangspunt is dat
de plastic challenge wel leuk
moet blijven. Doe vooral wat
bij jou en je gezin past. Ik
maak inmiddels zelf wasmiddel, maar ik snap best dat niet
iedereen dat ziet zitten. Zorg
dat je samen lol hebt in het
vinden van creatieve oplossingen.”

Els raapt zwerfafval op: ‘Jammer dat dit nodig is’
Els Vandersickel uit Waalwijk
vindt het maar een kleine moeite
om al wandelend zwerfafval op
te rapen. Hoewel het eigenlijk
niet nodig zou moeten zijn. “Het
is ongelooflijk hoeveel troep
mensen weggooien. Wáárom?”
Terwijl haar zoontje Lukas (6)
zwemles volgt, loopt Els Vandersickel samen met haar oudste
zoon Arthur (8) een rondje over
de paden achter Zwembad Olympia. “Binnen een kwartiertje hadden we weer een tas vol blikjes

en andere troep verzameld”, laat
ze verontwaardigd zien. “Het is
ongelooflijk hoeveel er zomaar
op straat en in de natuur wordt
weggegooid.”

houder Dilek Odabasi via social
media een bericht. Dat bleek niet
het geval, maar de wethouder gaf
aan alle medewerking te verlenen
aan initiatieven.”

Els is ZAP’er
Sinds enkele weken is Els officieel ‘ZAP-er’, oftewel: Zwerfafvalpakker. Ze meldde zich bij
de gemeente in aanloop naar
de World Cleanup Day op 21
september. “Ik vroeg me af of
de gemeente op deze dag acties
organiseerde en stuurde wet-

Opschoondag
Els besloot om op 21 september
een opschoondag te organiseren
rond het Lido en Hoefsvengebied, richting het Galgenwiel.
“De gemeente promootte onze
actie via social media en stelde
onder andere veiligheidshesjes
en afvalgrijpers beschikbaar”,
vertelt ze. “We waren uiteindelijk
met zo’n 25 mensen. Wat we
die dag hebben opgeruimd…
We kwamen bijvoorbeeld vier
bakken vol kapotte tegels tegen.
Sloopafval, gewoon gedumpt!
En héél veel blikjes.” Niet alleen
volwassenen hielpen mee, ook
kinderen droegen een steentje
bij. Els lacht: “Sommige kinderen hadden er eigenlijk niet zo’n
zin in, maar gaandeweg werden
ze fanatieker. Mijn schoonzus
hielp ook mee. Zij heeft zich ook
aangemeld als ZAP-er.”

ZAP-er Els 'zapt' met haar zoon in de wijk

Kleine moeite
Inmiddels zijn we enkele weken

verder en tot verdriet van Els is
er alweer volop afval te vinden
rond het Hoefsven. “Het lijkt
dweilen met de kraan open”,
verzucht ze. “Toch blijf ik opruimen wat ik tegenkom. Zwerfafval
stoort me gewoon en het is een
kleine moeite. Maar eigenlijk zou
dit niet nodig moeten zijn.”
Ook werk maken van zwerfafval?
• Op www.waalwijk.nl/zappers
vind je meer informatie en kun
je je aanmelden.
• Als ZAP-er ontvang je een
afvalgrijper, veiligheidsvest,
handschoenen en afvalzakken.
• Je mag zwerfafval gratis inleveren bij de gemeentewerf of via
een extra afvalcontainer thuis
(deze krijgt een speciale chip).
Tips van Els:
• “Ga je naar buiten, neem dan
altijd een tas mee om afval te
verzamelen.”
• “Combineer het opruimen van
zwerfafval met andere doelen.
Ik draag een stappenteller en
wil elke dag 10.000 stappen
zetten. Als ik dat nog niet heb
gehaald, maak ik een wandeling én ruim ik afval op.”

GFT, WAT DOE JIJ
ERMEE?

Tip: meet wat je eet
In het kader van de campagne
‘GFT, wat doe jij ermee?’ delen
alle gemeenten in de regio Hart
van Brabant tips hoe je makkelijker je GFT kan scheiden
en afval kan voorkomen. Nog
teveel etensresten, groente- en
fruitresten zitten namelijk in ons
restafval. Een groot deel daarvan
bestaat uit eten dat niet is opgegeten. Kijk daarom goed naar
porties als je gaat koken.
Meet wat je eet
Kook op maat en meet vooral
je porties pasta, rijst en aardappelen. Gebruik bijvoorbeeld een
kopje rijst voor twee personen.
Of bestel het ‘Eetmaatje’ van het
Voedingscentrum. Zo voorkom
je etensresten en dus onnodig
GFT-afval.

WECYCLE KAARTSPEL
CADEAU!
Lever tijdens de Nationale
Recycleweek (14 - 20 oktober) drie
oude lampen in op de milieustraat
in Waalwijk en je krijgt een Wecycle
kaartspel cadeau!
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WEEK VAN
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Wat doen onze LAB’s?
Duurzaam Waalwijk LAB
De betrokken deelnemers van het Duurzaam Waalwijk LAB zijn het
afgelopen jaar een aantal keren bij elkaar geweest om na te denken
hoe we onze gemeente kunnen verduurzamen. Zo wordt er gewerkt
aan een aanpak waarin inwoners worden ontzorgd in het verduurzamen van particuliere woningen. Niet iedereen heeft hier namelijk
geld voor of weet waar te beginnen. Het enthousiasmeren en stimuleren van onze inwoners is een andere uitdaging. Er wordt gedacht
aan het organiseren van een Duurzaamheidsmarkt. Daarnaast
vinden de deelnemers dat de gemeente een belangrijke rol heeft als
tempoversneller. Ze geven het advies om klein te beginnen en concreet aan de slag te gaan. Bijvoorbeeld door het aanpassen van het
inkoopbeleid van de gemeente. Enkele LAB deelnemers kijken samen
met de inkopers wat de nieuwe uitgangspunten in het inkoopbeleid
moeten zijn.

Groen en Natuur LAB
Het Groen en Natuur LAB denkt na over hoe we in onze gemeente
de biodiversiteit kunnen versterken. Concreet wordt er gewerkt aan
een inventarisatie en enkele proeftuinen waar biodiversiteit versterkt
kan worden, bijvoorbeeld door middel van bloemenweides. Een
aantal deelnemers is aan de slag gegaan om te kijken of er meer
scholen enthousiast gemaakt kunnen worden voor het vergroenen
van de schoolpleinen. De voorbeeldstraat wordt ook verder uitgewerkt, zodat er een opdracht kan worden uitgezet bij studenten en
andere experts. En voor het vergroenen van bedrijventerreinen wordt
er gekeken of er een workshop voor ondernemers georganiseerd kan
worden.
Wordt vervolgd!

Van 16 tot en met 27 oktober
staat ons water weer centraal.
Extra aandacht voor de gevolgen
van hevige regenval en de oplossingen die er zijn. Een belangrijk
thema omdat klimaatdeskundigen vaker extreme neerslag, met
wateroverlast als gevolg verwachten. Tijdens hevige regenval kunnen problemen ontstaan in de
openbare ruimte. Denk bijvoorbeeld aan losgeraakte of opdrijvende putdeksels, verstopte rioleringen en veel water op straat.
Dat vraagt om actie. Ook jij kunt
een bijdrage leveren. Hoe? Kijk
op waalwijk.nl/duurzaamwater

WATEROVERLAST

Idee of suggestie over hoe we de gemeente Waalwijk
kunnen verduurzamen? Mail dan naar

duurzaam@waalwijk.nl
PMD, wat mag
er mee?
Vorige week ontvingen alle huishoudens in de gemeente Waalwijk een folder over PMD-afval
(plastic verpakkingen, metalen
verpakkingen en drankkartons).
We namen de proef op de som
en testten op de markt in Waalwijk of inwoners weten welk afval
bij het PMD mag. Ook de burgemeester testte zijn kennis.
Meer weten? Kijk dan eens op
waalwijk.nl/PMD

Wat doen wij?
Om overlast door hevige regenval te beperken zijn in Waalwijk
wadi’s aangelegd om regenwater
in de bodem te laten zakken
(infiltreren). Een wadi (waterafvoer door infiltratie) is een
grote kuil waarin regenwater kan
wegzakken. Dit zorgt ervoor dat
dit schone regenwater niet via de
riolering wordt afgevoerd naar
de rioolwaterzuivering. Kijk op
waalwijk.nl/duurzaamwater wat
wij nog meer doen.

EEN GROEN DAK

Wat doe jij?
Een ‘groendak’ is een dak dat
bedekt is met planten of vetkruid.
Denk aan het dak van je huis,
maar ook aan het dak van je
schuur. Een ‘groendak’ kan ongeveer 50 procent van het regenwater opnemen en weer afgeven aan
de atmosfeer. Het beperkt dus
wateroverlast én geeft verkoeling
tijdens warme dagen. Bovendien
draagt het bij aan een prettige
leefomgeving. Kijk op
waalwijk.nl/duurzaamwater voor
wat je nog meer kunt doen.

