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Vraag/interpellatie (omschrijving) : Reductie van plastiek in Mechelen, hoe nog een
stap voorwaarts zetten?

Toelichting
Kerstmis en eindejaar zijn voorbij, de hoogmis van gezelligheid en
jaarlijks goed voor een stevige boost van ons handelsapparaat. Helaas
ook een boost voor de afvalberg die we hier met zijn allen produceren.
Mechelen, waar enkele hoofdrolspelers rond kringloopeconomie
gehuisvest zijn, wordt geprezen omdat we de voorbeeldstad zijn in het
recycleren van restplastics, ondermeer door de Roze Zak. Maar
voorkomen is altijd beter dan genezen. Hoe kleiner de Mechelse
plastiekberg, hoe beter.
Er is vandaag geen wettelijk kader voor de reductie van plastic zakjes en
-verpakkingen bij handelaars, buurtsupermarkten en grote ketens. En
dus is plastic helaas ook in Mechelen nog op vele plekken. Dat wil niet
zeggen dat we ondertussen niets kunnen doen. Er zijn winkels en
ondernemingen die op eigen initiatief tonen hoe het kan. Zoals de winkels
en supermarkten die met een extra bijdrage voor een plastieken zak
sensibiliseren, winkels die herbruikbare zakken aanbieden en initiatieven
zoals de winkel Kabas, die ervoor kiest om
een verpakkingsvrij assortiment aan te bieden. Op deze manier geeft die
winkel de Mechelaar de kans om dagdagelijks verpakkingsvrij(er) te
shoppen/leven. Een aanpak die doet stil staan bij de hoeveelheid
verpakking rondom ons en die toont dat we daar zelf iets aan kunnen
veranderen.
Mijn eenvoudige maar ook uitdagende vragen zijn:

1. wat kunnen wij doen om handelaars, ondernemers en hun
klanten nog meer te helpen om de plastiekberg te verkleinen
in onze stad?
2. is het denkbaar dat we bijv nog verder gaan en dat Stad
Mechelen ism creatieve ondernemers een herbruikbare
shoppingzak bedenkt en ontwikkelt, die dus milieubewust is
en tegelijk kan opduiken in het straatbeeld als een duurzaam
city marketing item?
3. kunnen we als mediastad ook de media- en
communicatiebedrijven aansporen om voor hun
magazineverpakkingen te kiezen voor 100% gerecycleerde
materialen?
4. maw hoe kunnen we na de Mechelenbon, de eco-koeriers en
andere duurzame initiatieven ook in de reductie van plastiek
in Mechelen nog een stap voorwaarts zetten?
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