
DUURZAAMHEIDSCHARTER 
AMBITIE KONTICH 2022 
△ Afval beperken 

△ Inzet van duurzame cateringmaterialen 

△ Zorg voor drinkbaar water 

△ Energie besparen 

△ Geluidsoverlast beperken 

△ Toegankelijkheid garanderen 

△ Goede praktijken 

△ Mobiliteitsdruk beperken 

 

TOEPASSINGSGEBIED 

Dit duurzaamheidscharter is van toepassing op activiteiten in het kader van de Eco 
& Boerenmarkt 2022. 

De gemeente vult het afvalcharter aan/schrapt wat niet past, zodat het op maat is 
van de lokale context.  

 
VERPLICHTENDE VOORWAARDEN  
 
U voldoet minimaal aan volgende bepalingen: 

 MATERIALEN 
 

o Het verspreiden van gadgets wordt beperkt, flyers en alle mogelijke 
reclamefolders verdelen is niet toegestaan. 

o Bij verkoop van items zoals zonnebrillen, T-shirts,… wordt de verpakking 
verwijderd alvorens mee te geven (zwerfvuilgevoelig). Het meegeven 
van plastic zakjes is eveneens niet toegestaan. 

o Beperk printen. Indien onvermijdelijk kies dan gerecycleerd papier, FSC-
gelabeld of chloorvrij papier en gebruik een milieuvriendelijke drukinkt 
(op waterbasis) 

o Kies vlaggen en spandoeken in Pvc-vrij materiaal die later hergebruikt 
kunnen worden  

o Meubilair of materialen zoals wegwijzers worden maximaal gehuurd, of 
indien toch aangemaakt, geproduceerd met het oog op hergebruik  

 
 AFVAL 

o Standhouders van eet/drankstanden voorzien minimaal aan de voorzijde 
1 restvuilnisbak en 1 PMD-vuilnisbak die duidelijk zichtbaar en goed 
bereikbaar is. Grote standen voorzien meerdere vuilnisbakken.  



o Elke standhouder is verantwoordelijk voor afval afkomstig van de 
producten die hij aanbiedt. 

o Afval dat door de standhouder geproduceerd wordt, wordt door hem 
zelf terug meegenomen / Afval dat door de standhouder geproduceerd 
wordt, wordt achteraan de stand selectief gescheiden en meegenomen 
naar huis. 

 CATERING 

o Het serveren van drank in herbruikbare bekers is verplicht voor alle 
dranken (frisdrank, water, bier, cocktails, wijn,…). Schenk dranken zoveel 
mogelijk via vaten, postmixsysteem, glazen retourflessen of 
grootverpakkingen van min. 2l. Vermijd kleine verpakkingen. 

o Het serveren van etenswaren (proevertjes, snacks, maaltijden,…) in 
herbruikbare cateringmaterialen is verplicht. Alternatieven voor 
wegwerpverpakkingen zijn: 
 eetbare verpakkingen: ijs op een hoorntje, vis of vlees op een 

broodje, slaatjes uit een koolblad 
 servetje: hamburger, hotdog of broodje in een servetje 

o Wegwerpverpakkingen voor drank en etenswaren kunnen enkel 
gebruikt worden achter de toog. 

o Leg servetten ter beschikking aan de toog zodat klanten zelf kunnen 
bepalen of en hoeveel ze er willen, geef ze niet zomaar mee 

o Voeding is zoveel als mogelijk biologisch, lokaal en seizoensgebonden. 
Andere producten zijn zo veel mogelijk “Fair Trade”. 

o Elke standhouder wordt aangeraden minimaal 1 vegetarisch of 
veganistisch alternatief aan te bieden. 

o Voedselverspilling wordt vermeden. Indien er toch voedseloverschotten 
zijn zal de standhouder deze verdelen onder eigen personeel, schenken 
aan een voedselbank of dergelijke organisatie of meenemen naar huis. 

 
 WATER 

o Chemische producten worden maximaal vermeden. Reinigingsmiddelen 
((af)wasmiddelen, zepen en producten) dienen ecologisch afbreekbaar te 
zijn en over het EU-Eco-label te beschikken.  

 ENERGIE 

o De standhouders maken maximaal gebruik van de netstroom voorzien 
door de gemeente. 

o De standhouders en Den Trap Waarloos verlichten zoveel mogelijk met 
LED- of spaarlampen 

 RUIMTEGEBRUIK  

o Bij het afspelen van muziek worden de geluidsnormen en voorwaarden 
gerespecteerd die in de gemeente Kontich gelden 



 
 TOEGANKELIJKHEID & INCLUSIVITEIT 

 Standhouders moeten ervoor zorgen dat hun standen voor iedereen 
toegankelijk zijn 
 

 GOED BESTUUR & DUURZAME INKOOP 
 Standhouders proberen zoveel mogelijk duurzaam in te kopen en 

maximaal beroep te doen op lokale leveranciers 
 Standhouders verzekeren dat ze een veilige en gezonde werkomgeving 

bieden aan hun werknemers 
 Standhouders verzekeren dat ze de lokale wetgeving respecteren in hun 

activiteiten 

 
 MOBILITEIT 

o Maak gebruik van openbaar vervoer voor individuele verplaatsingen 
o Vermijd rijden met (half)lege (vracht)wagens, combineer transporten 

zoveel mogelijk 
o Kies voor de meest ecologische transportmodi: elektrische of 

hybridewagens, (elektrische) (bak)fietsen 

 KLIMAAT 

o Indien gewenst kan u uw CO2-uitstoot compenseren met een donatie aan 
het bebossingsproject ‘Bos voor Iedereen’ van Natuurpunt: 
https://www.natuurpunt.be/pagina/bos-voor-iedereen 


