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Voor een stad die wij door willen geven

Het College van Burgemeester en Wethouders
Gemeente Sittard-Geleen
Postbus 18
6130 AA Sittard

Sittard, 17 januari 2022

Betreft: vragen ex artikel 43 RvO buurtkastjes tegen verspilling

Geacht College,

Volgens het voedingscentrum verspillen Nederlanders thuis gemiddeld 34 kilo eten per persoon per 
jaar aan vast voedsel. Ongeveer 9 procent van ons eten verdwijnt jaarlijks ongebruikt in de afvalbak. 
Alle huishoudens samen verspillen daarmee in Nederland 590 miljoen kilo goed voedsel. Daarnaast is 
onlangs in de gemeenteraad het beleidsplan armoede en schulden aan de orde geweest. Er zijn in 
onze gemeente nog te veel mensen die in armoede leven. 

Om verspilling van voeding tegen te gaan, maar ook om de doelgroep die lijdt onder armoede te 
helpen, vraagt de CDA fractie aandacht om het volgende initiatief te ondersteunen. De stichting 
SoGoed uit Purmerend zet zich in voor mensen met wat minder en gaat voedselverspilling tegen. 
De slogan van de stichting is “Liever delen dan verspillen”.  

De stichting laat in een werkplaats met maatschappelijk belang  buurtkastjes maken om te plaatsen in 
bijv. tuinen waarin buurtbewoners houdbare producten die ze niet gebruiken achter kunnen laten of 
kunnen ruilen tegen andere producten. 
 
De buurtkastjes kunnen gemaakt worden door bijv. bedrijf dat dagbesteding aanbiedt en een 
werkplaats heeft zoals Sjpassie, gelegen in Sittard. Er zijn al meer dan 100 kastjes op diverse plaatsen 
in Nederland geplaatst. Er is al een aantal gemeentes zoals Haarlem, Amsterdam, Purmerend, Gouda 
etc die al dan niet samen met woningcoöperaties dit initiatief ondersteunen. De kastjes kunnen 
worden geplaatst bij of in kerken en via woningcorporaties. Dit ook ter sociale controle. Het idee is 
vergelijkbaar met de buurtkastjes met boeken die in onze gemeente in diverse tuinen staan. 

Het ondersteunen van buurtkastjes met houdbare (voedings)middelen heeft veel voordelen. Het gaat 
voedselverspilling tegen, het draagt bij aan een sociale sfeer in de buurt (dus ook aan een zogenaamde 
sterke wijk) en draagt bij aan een groenere planeet. 
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Uiteraard met toezicht door de beheerder van het kastje op de kwaliteit van het product (bijvoorbeeld 
niet over de datum). 

De CDA fractie vraagt aan het college om zich hard te maken voor het ondersteunen van het invoeren 
van bovengenoemde buurtkastjes.
 
De CDA fractie heeft dan ook de volgende vragen:      

1. Bent u het met het CDA eens dat buurtkastjes bijdragen aan een sterke wijk / een betere sociale 
sfeer in de buurt? Zo nee, waarom niet?  

2. Bent u het met de CDA fractie eens dat dit initiatief makkelijk te ondersteunen is doordat het 
idee simpel is en laagdrempelig? 

3. Om ook nog eens bij te dragen aan social return, zouden de kastjes gemaakt kunnen worden 
door de medewerkers van een van de sociale houtwerkplaatsen in Sittard-Geleen, zoals 
bijvoorbeeld de “Hout en Zo”-winkel van Zuyderland GGZ. Bent u bereid dit te onderzoeken?’

4. Kan het college aangeven op welke manier zij dit project zelf kan ondersteunen door bijv. het 
aanschaffen van dergelijke buurtkastjes danwel op welke manier kan bijdragen aan het invoeren 
van dergelijke buurtkastjes in onze gemeente? 

5. Kan het college aangeven of er budget is om burgerinitiatieven te ondersteunen om dergelijke 
buurtkastjes zelf te bouwen en te plaatsen? Zo nee, waarom niet?

Graag zien wij uw antwoorden binnen de gestelde termijn tegemoet.

Hoogachtend,
namens de CDA-fractie Sittard-Geleen,

Gabriëlle Essing-Demandt, burgerlid 


