
Technologie verandert radicaal hoe afval 
wordt verzameld en behandeld.

Maar de mate waarin innovatieve materialen 
en praktijken toegepast worden, varieert 
significant naargelang de regio.

Door deelnemers van over heel Europa samen 
te brengen, tracht WINPOL de technologie- en 
informatiekloof te dichten. Door best practices 
en afvalbeleid toegankelijker te maken, draagt 
het project bij aan de vermindering van afval in 
Europese steden en regio’s. 

@winpol_EU

www.interregeurope.eu/winpol

info@winpol.eu

De stad Antwerpen staat met haar 527.461  
inwoners voor grote uitdagingen binnen het 
veld van afvalbeheer. Het is essentieel om 
voorbij onze grenzen te kijken en best prac-
tices uit te wisselen. We vergelijken onze 
afvaltechnologieën met die van andere regio’s 
in Europa, om zo minder afval te produceren.

Intelligente systemen en  
beleid omtrent afvalbeheer



1

9

6

2
3

4
5

7
8

321

654

7 8 9

Gijón

Antwerp

Maribor

Malta Crete

Mehedinti 
County

HET PROJECT

WINPOL is een Europees project dat het gebruik 
van intelligente materialen en beleid in stedelijk 
afvalbeheer bevordert. Het project bestaat uit 
2 fasen:

1. Interregionaal leerproces (2018-2020): de 
partners identificeren best practices en wis-
selen die onderling uit, houden studiebezoe-
ken en zetten kennis om in actieplannen.

2. Implementatie (2020-2022): de partners  
zetten kennis verder om in actie, monitoren 
en rapporteren resultaten en delen oplossin-
gen met andere Europese steden en regio’s.

Innovatie promoten om afvalbeheer op 
lokaal niveau te verbeteren

DOE MEE!

Bent u actief in afvalbeheer en wil u betrokken 
raken bij WINPOL? Het project staat open voor 
ideëen en verwelkomt stakeholders om zich 
bij één van de zes groepen te vervoegen: Gi-
jón (Spanje), Antwerpen (België), Malta, Kreta 
(Griekenland), Maribor (Slovenië) en Mehidinti 
County (Roemenië). 

Mail naar info@winpol.eu voor meer info.

 

Modellen voor 
afvalverzameling, 
preventie en 
recyclage

Verschillende 
modellen omtrent 
vergoedingen voor 
afvalproductie

Focuspunten

WINPOL maakt afvalbeleid en best practic-
es toegankelijker op vlak van 3 thema’s:

Project Partners

Nieuwe technologieën 
en efficiënt gebruik 
van informatie  
(Big Data)


