Wat is circulaire economie?
Hergebruik en slimmer gebruik van
materiaal in de openbare ruimte

In een circulaire economie bestaat geen afval meer. Alles wat we
nu afval noemen, wordt in een circulaire wereld opnieuw gebruikt.
Afval wordt een grondstof voor nieuwe producten. Hierdoor
verspillen we minder en putten we de aarde minder uit. Zo is de
cirkel van circulariteit rond. We besparen grondstoffen en energie
en zijn goed bezig voor het milieu en voor de portemonnee.

Stenen, stoeptegels, putten, asfalt en beton worden waar
mogelijk hergebruikt. Het moet er natuurlijk wel netjes
uitzien en veilig zijn. Straatmeubilair is vaker van gerecycled
materiaal of biobased en steeds vaker worden borden en
toestellen opnieuw geschilderd of bestickerd ipv vervangen.

Lees meer
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Kringloopwinkels
Hier kun je voordelig 2e of 3e hands
kopen. Maar je kunt er ook je bruikbare
spullen inleveren. Zo maak je een ander
weer blij. Er zijn zelfs initiatieven van
planten, bomen en struiken die een
2e leven krijgen.
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Milieustraat
Hier kun je je afval gescheiden
inleveren. Het meeste daarvan wordt
hergebruikt, zoals edelmetalen,
hout, ijzer, tapijt, piepschuim,
gipsplaten en dakteer.

Bij iedere verbouwing gooien we
met zn allen heel veel weg wat nog
waardevol is en heel goed bruikbaar
is. Denk maar eens aan deuren, ruiten,
kozijnen, sanitair- en loodgieters
materiaal. Maar ook vloerbedekking
en gipsplaten zijn tegenwoordig heel
goed om te zetten in nieuwe producten
zoals bv isolatiemateriaal.

Afval scheiden

G e b ru i k

Is de gemeente Capelle aan den IJssel al circulair?
• In Capelle hergebruiken we heel veel stoeptegels,
straatstenen en asfalt in de wegenbouw
• Op kantoor gebruiken we zo min mogelijk papier in ons
werk en bij presentaties
• We gebruiken steeds meer organische/natuurlijke
materialen zoals hout, bamboe of bioplastics

We kunnen heel veel van elkaar leren
en als we de krachten bundelen en de
kennis delen, zijn er grote stappen te
maken op het vlak van circulariteit.
Mogelijk heeft uw wijk/straat/bedrijf
een goed idee. Deel het met ons en
met elkaar.

Hergebruiken van
bouw- en sloopafval
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Hier kun je defecte spullen
(laten) repareren.
Dat bespaart je veel geld.
Denk aan fietsen, rollators,
elektrische apparatuur,
maar ook kleding.

Samenwerken met
ondernemers en burgers

• Plastic uit het Capelse afval wordt deels gebruikt
om straatmeubilair van te maken
• En steeds vaker zijn onze inkopen en aanbestedingen
circulair. Waarbij we al voordat we iets aanschaffen of
uitbesteden nadenken over wat we doen als het eind
van de levensduur is bereikt.

Hoe beter we met z’n allen afval scheiden,
hoe schoner we deze “grondstoffen-stromen”
houden en hoe beter ze herbruikbaar zijn.
Papier, kleding en matrassen zijn heel goed
herbruikbaar MAAR ALLEEN als ze NIET
nat zijn! En ook je etensresten (brood,
groenten, fruit, maar ook vlees en vis)
zijn een waardevolle grondstof.

Heeft u ook een mooi Capels voorbeeld van circulair ondernemen
of circulair gedrag, laat het ons dan weten via
duurzaam@capelleaandenijssel.nl
Wilt u meer weten over wat circulaire economie is, google dan eens op:
Nederland circulair in 2050, circulair ondernemen, of duurzaamcapelle.nl
www.versnellingshuisce.nl

