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De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 12 november 2019,

kennis genomen hebbend van:
4 de uitspraak van de rechter dat de ja-ja sticker rechtsgeldig is in Amsterdam;
4 Veldhoven inzet op het zijn van een duurzame gemeente;
4 online reclamefolders de toekomst hebben en op termijn de papieren variant zullen 

vervangen;
4 programmabegroting (p 49):"Veldhoven zet in op verdere afvalreductie en

doorgaande verbetering van de afvalscheiding waarbij de afvalkosten 1000Zo gedekt 
worden uit de afvalstoffenheffing."

overwegende dat:
4 huishoudens volgens MilieuCentraal zonder brievenbusstickers gemiddeld 33

ongevraagde folders per week ontvangen in hun brievenbus. Dat staat gelijk aan 34 
kilo reclamedrukwerk per jaar;

4 de vraag is in hoeverre de folders ook echt gewest zijn en gelezen worden;
4 we als gemeente inzetten op het verminderen van de hoeveelheid huishoudelijk 

afval;
4 de verspreiding van zoveel reclamefolders leidt tot onnodig afval van papier, plastic 

en is een verspilling van energie voor productie en transport;
4 het ja mits (opt-out systeem) van de nee-nee sticker of de nee-ja sticker ouderwets 

en niet van deze tijd is. Nee tenzij (Opt-in systeem) is effectiever;
4 naar verwachting de ja-ja sticker voor de gemeente geen grote kostenpost is;
4 Er rekening dient te worden gehouden met de behoeften van bewoners, denkend aan 

ouderen en jongeren die de folders wel graag lezen, maar dat het eveneens 
belangrijk is om bij te dragen aan afvalreductie voor de toekomstige generaties;

4 er geen barrière is voor wijkbladen;

verzoekt het college:
1. Te onderzoeken of de invoering van de ja-ja sticker mogelijk is in Veldhoven en wat 

hiervan de gevolgen zijn.
2. Als het onderzoek positief uitvalt dan een communicatieplan maken ter succesvolle 

implementatie van het systeem.

en gaat over tot de orde van de dag.

Stemming 26 stemmen - (AANGENOMEN)

Voor 16 stemmen ( GBV, Senioren Veldhoven, VSA, PvdA, D66, Lokaal 
Liberaal )

Tegen 10 stemmen ( VVD, CDA, BPV )


