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Inhoud mededeling 

Sinds 2018 is de gemeente Hillegom als partner aangesloten bij de Statiegeldalliantie. 

Vanuit de Statiegeldalliantie worden diverse campagnes opgezet om een oplossing te 

vinden voor vervuiling van de natuur en milieu door plastic drankflessen en drankblikjes. 

De "Yes We Can"-campagne is zo'n campagne van de Statiegeldalliantie, welke ziet op de 

noodzaak van statiegeld op blikjes. Als partner van de Statiegeldalliantie brengen wij deze 

campagne graag nog meer onder de aandacht van onze inwoners door hierover te 

communiceren op onze kanalen. Middels deze raadsbrief willen wij u hierover informeren. 

In bijgevoegde memo treft u een weergave van de communicatiecampagne over 

statiegeld op blikjes vanuit de gemeente Hillegom. 
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Over de Statiegeldalliantie 
De partners van de Statiegeldalliantie willen: 
• een structurele oplossing voor de vervuiling van straten, 
bermen, stranden, rivieren en zeeën door plastic drankflessen en 
drankblikjes; 

• een eerlijke oplossing voor zwerfafval door de kosten 
ervan weg te halen bij de burgers en lokale overheden en het 
verpakkende bedrijfsleven ervoor verantwoordelijk te maken; 
• een écht duurzaam, circulair model voor het beheer van 
grondstoffen. 
 

Deelname Campagne ‘Statiegeld op blikjes, Yes We Can!’  
De gemeente Hillegom, Lisse en Teylingen zijn in 2018 
aangesloten bij de Statiegeldalliantie en steunen daarom de 
campagne ‘Statiegeld op blikjes, Yes We Can!’. In 2021 brengen 
we deze campagne samen met 140 andere organisaties onder de 

aandacht bij onze inwoners. Ook de gemeente Noordwijk steunt 
deze campagne. HLTsamen zal optrekken met de gemeente 

Noordwijk in de campagnevoering. De kosten voor de campagne 
worden betaald uit het duurzaamheidsbudget. 
 
Planning 
 

- Week 2              - Berichtgeving in de krant en gemeentelijke websites,   
                           www.degroeneuitdaging.nl en sociale media 

- Week 3, 4 en 5   - A0 posters in de gemeenten H, L, T en N 
 
Het vervolg van het campagnemateriaal van de Statiegeldalliantie is nog in de maak. Wij zullen 
meerdere malen communiceren om deze campagne onder de aandacht te brengen bij onze 
inwoners. Via De Groene Uitdaging maken wij deze campagne lokaal door middel van het 
interviewen van vrijwillige afvalpakkers in onze gemeenten. 

 
Meer weten? 

Wilt u meer lezen over deze campagne en de doelstellingen van de alliantie? Dit kan via 
www.statiegeldalliantie.org/YesWeCan. 

 

 

http://www.degroeneuitdaging.nl/
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fstatiegeldalliantie.org%2FYesWeCan&data=04%7C01%7CJamie.deRidder%40hltsamen.nl%7C2cdeb4d1d84040e052d008d88f99c2fb%7C3f6b08c340c641159449db8d1a5c4ca9%7C0%7C1%7C637417238000405429%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=5w5vuS0BkGYSr9HfH0%2Fr35U79eYEnW3%2FfBdHqu%2FCde0%3D&reserved=0

