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Diverse gemeenten hebben het initiatief genomen om te komen tot invoering van de Ja-Ja sticker. Het 
voorstel zorgt ervoor dat mensen geen ongevraagde reclamepost ontvangen, tenzij ze daar zelf om 
vragen met een ja-ja sticker. De ja-ja sticker zorgt voor een omkering van het huidige systeem, 
waarbij mensen vragen om geen ongeadresseerde reclamepost te ontvangen via een nee-ja of nee-
nee sticker. Met deze omkering komt er een einde aan de verspilling die met het huidige systeem 
gepaard gaat. Huishoudens krijgen namelijk gemiddeld 33 ongevraagde, in plasticfolie verpakte 
folders per week. Dat staat gelijk aan 34 kilo papier per jaar.

De ja-ja sticker is dus goed voor het milieu, gezien er minder papier wordt verbruikt en daarmee 
samenhangend minder inkt voor het drukwerk, minder brandstof voor de verspreiding en een mindere 
belasting op de afvalverwerking. Ook beperken we vervuiling van de recyclestroom papier door het 
weggooien van nog in plastic folie verpakte folders te verminderen.

De sticker invoeren in de gemeente? Prima idee, zegt wethouder Klaar Koenraad. Uit zichzelf zal ze 
geen actie ondernemen. ,,Maar zodra een raadslid of inwoner behoefte heeft aan zo’n systeem, juich 
ik het alleen maar toe.”

Onze fracties vinden dit systeem dus een goed idee. Hierdoor kunnen we de nodige hoeveelheid 
papier en plastic besparen, wat goed is voor het milieu en klimaat. Bij veel Roosendalers gaat het in 
plastic gehulde stapeltje folders immers rechtstreeks de papierbak in. Ook kun je eenvoudig digitaal 
de folders raadplegen. 

Daarnaast kunnen we eindelijk eens stoppen met het gegeven dat je verplicht wordt om een sticker 
op je brievenbus te plakken als je geen overbodige reclamefolders door je brievenbus heen wilt 
krijgen. 

Dat brengt ons bij de volgende vragen: 

1. Is het college het met ons eens dat het voorkomen van (papier)afval duurzamer en daardoor 
wenselijker is dan achteraf te moeten scheiden en recyclen? Zo nee, waarom niet?

2. Is het college het met ons eens dat een opt-in systeem een effectieve manier is om de 
jaarlijkse kilo’s aan papierafval te verminderen? Zo nee, waarom niet?

3. Bent u als college nu ook van plan om zo spoedig mogelijk, gelet op onze wens, de ja-ja sticker 
te gaan invoeren? Zo nee, waarom niet, zo ja, wanneer? 



4. Uiteraard is het verstandig om de huis-aan-huis bladen uit te zonderen, zoals bijvoorbeeld de 
Bode of de Krant Wouw. Hoe kijkt het college aan tegen de mogelijkheid om huis-aan-huis 
bladen wel of niet uit te zonderen van de ja-ja sticker? 

Namens de fractie van D66, Harm Emmen

Namens PvdA, Michael Yap

Namens GroenLinks, Christian Villée



Wij beantwoorden de vragen als volgt:

1. Ja, het college is het daarmee eens. Beperking van het gebruik van grondstoffen is beter dan 
het recyclen ervan.

2. Ja, het college is het daarmee eens. Dit blijkt uit de ervaringen van de gemeenten die de ja-ja 
sticker inmiddels hebben ingevoerd.

3. Indien een meerderheid van de gemeenteraad verzoekt om de ja-ja sticker in te voeren dan 
wordt hier door het college gehoor aan gegeven.

4. Met de invoering van de Ja-Ja sticker blijft het mogelijk om ook alleen huis aan huisbladen te 
ontvangen, maar het huidige systeem wordt dan wel omgedraaid. Als je dan nog 
reclamedrukwerk wenst te ontvangen dan zul je als burger de ja-ja een sticker moeten plakken 
op je brievenbus. En wil je alleen de huis aan huisbladen ontvangen dan plak je de nee-ja 
sticker. Amsterdam heeft het zelfs zo geregeld dat indien je helemaal geen sticker op de 
brievenbus plakt huis aan huisbladen gewoon kunnen worden bezorgd. Wil je die ook niet dan 
plak je de nee-nee sticker.

Met vriendelijke groet,

Namens het college van burgemeester en wethouders,

Drs. C.F.G.R. Koenraad


