Minder papierverspilling door gebruik van ja-ja sticker
21 juli 2017

In het kort
Als u vanaf januari 2018 nog folders wilt ontvangen, moet u een ja-ja sticker op de brievenbus plakken.
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Veel Amsterdammers hebben een 'nee-nee' of 'nee-ja' sticker op hun brievenbus om aan te geven of ze wel of niet folders en huis-aanhuisbladen willen ontvangen. Bij degenen die geen sticker hebben blijkt echter dat er veel folders ongelezen in de afvalbak verdwijnen.

Daarom draait de gemeente het bestaande systeem om: in plaats van een sticker plakken wanneer u geen folders wilt ontvangen, kunt u het vanaf
januari 2018 met een sticker op de brievenbus aangeven als u wel folders wilt ontvangen. Daarvoor wordt de 'ja-ja'-sticker ingevoerd:
hiermee kunt u aangeven graag folders en huis-aan-huisbladen te willen ontvangen. Wie geen sticker plakt, krijgt voortaan geen folders meer,
maar nog wel huis-aan-huis bladen. Heeft u al een sticker? Dan kunt u die rustig laten zitten, voor u verandert er niets.

Waarom een ja-ja sticker?
Met het systeem van de ja-ja sticker kunnen we met elkaar veel papier besparen. Huishoudens zonder sticker ontvangen nu jaarlijks 34 kilo aan
reclamedrukwerk. Een gemiddeld Amsterdams huishouden zorgt jaarlijks voor totaal 115 kg papier per jaar. Hoe minder (gerecycled) papier we
gebruiken, hoe meer energie en grondstoffen we besparen. Het verminderen en beter scheiden van afval is een belangrijke ambitie van de
gemeente Amsterdam.

Wat gaat er per 1 januari 2018 veranderen?
Het voorstel van het college aan de gemeenteraad is om deze regeling per 1 januari 2018 in te laten gaan. Dit betekent bijvoorbeeld dat de
gemeente stickers beschikbaar stelt per 1 januari en toeziet op de naleving.

Meer informatie
Vanaf medio oktober kunt u op www.amsterdam.nl/afval lezen hoe u aan de stickers kunt komen, wanneer ze worden verspreid en uw vragen
stellen.

