Actieve deelname initiatief
Dit document beschrijft de actieve deelname van Erdi binnen de Vereniging Straatmeubilair. Deze actieve
deelname is conform eisen van de CO2-Prestatieladder 3.0.

Vereniging Straatmeubilair
Erdi levert een bestuurslid van de vereniging Straatmeubilair. De Vereniging Straatmeubilair is de
branchevereniging op het gebied van straatmeubilair en behartigt de collectieve branche specifieke
belangen van de aangesloten leden. Daarnaast wil de vereniging zich richten op het verzamelen en
uitwisselen van kennis op het gebied van straatmeubilair.
Er is door het bestuur een werkgroep aangesteld die zich bezighoudt met het thema circulariteit,
duurzaamheid en hierover de vereniging informeert. Verder nemen we deel aan de commissie Smart City
waar duurzaamheid en circulariteit een onderdeel van is.
In de ontwerpen van de toekomst zullen we als branche kijken naar het uitsluiten van afval maar ook naar
het her te gebruiken materiaal naar een hoger niveau te brengen. Op deze manier kijken naar ontwerpen
en productontwikkeling wordt CO2 uitstoot gereduceerd.
Door het leveren van een bestuurslid en leden participeert Erdi in de branche. De jaarlijkse contributie en
benodigde uren zijn gespecificeerd.
Deelname
Specifieke voorbeelden van deelname zijn:
- Verslag Duurzaam Inkopen d.d. 31 juli 2014.
- Deelname Circulaire Metaalketens Straatmeubilair en Bouw februari 2015.
- Marktontmoeting Circulair Inkopen van Straatmeubilair d.d. 22 januari 2016.
- Scriptie Deirdre Maas, Van Recycle naar WEcycle, Stapsgewijze transitie naar een circulaire
branche d.d. 9 januari 2017.
- Verslag bestuur Vereniging Straatmeubilair met Staalfederatie Nederland d.d. 4 april 2017
- Marktontmoeting tussen leveranciers en gemeente Rotterdam d.d. 6 april 2017.
- VS - ALV - 10 november 2017 Grijsen
- Circulair straatmeubilair met impact - Avans hogeschool 5-6-18
- Verslag VS ALV 1 juni 2018 Bammens
- Masterclass “Circulaire Economie en verduurzaming producten in de infrastructuur” 17-9-19
(ASTRIN, Ver. Straatmeubilair, Techniek Nederland, VNVF)
- Bestuursvergadering 29 januari 2020 OFN Geldermalsen (o.a. duurzaamheidsindex)
- Bestuursvergadering 8 april 2020 via Teams (o.a. MKI)
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