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Pmd op scholen

Onbeperkt
afval op het
recyclagepark?
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Ideeën rond afval
gezocht!
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JOURNALISTE MARISKA WAS
AFVALOPHALER VOOR ÉÉN DAG.
Journaliste Mariska Blommaert gaat voor
de lezers van Goed Gevoel elke maand een
nieuwe uitdaging aan. In september
daagden de lezers haar uit om een
buitengewoon beroep uit te oefenen. Een
hele dag lang ging ze daarom samen met
chef online Valerie met een ophaalploeg
mee op pad. Afvalophaler voor één dag!

Waarom ben je mee op pad
gegaan?
Voor mijn uitdaging van de maand
september konden de lezers van Goed
Gevoel kiezen uit 5 buitengewone beroepen:
cliniclown, afvalophaler, upperdare
demonstratrice,
dierenschoonheidsspecialiste of
pretparkmedewerker. Hun keuze viel op
afvalophaler. Met open armen werd ik
ontvangen en kreeg ik de kans om mee het
restafval te gaan ophalen in de gemeente
Vilvoorde.

Algemene indruk van de job
Tonnen respect heb ik voor de
afvalophalers. Ik wist dat ik fysiek
uitgedaagd ging worden maar ik had me
nooit kunnen voorbereiden op het harde
werk van die dag. Afvalzakken wegen
gemiddeld zo’n acht kilo per stuk met een
maximum van 15 kg. Fysiek heel zwaar dus
maar ook belastend voor de rug als je dat
niet gewoon bent. En dan hadden we nog

geluk met het weer. Want de mannen
trotseren vaak hitte, vrieskou en regen om
onze straten proper te houden. Hoedje af!

Positieve punten
Afvalophalers krijgen dagelijks een stevige
portie beweging. De hele tijd rechtstaan,
kilometers lopen en natuurlijk volle
afvalzakken oppikken en in de ophaalwagen
gooien. Een vermoeiende maar
sportieve job.
En ook de werkuren vind ik een groot
pluspunt. Geen late shiften maar tijdig
gedaan zodat ze ook naast hun job nog
kunnen genieten van andere fijne
momenten: kids ophalen van de school,
hobby’s,…

Negatieve punten
De eerste uren achter de vuilniswagen
moest ik wennen aan de geur van het afval.
Een reukje dat gelukkig wegebde na enkele
uren. Al kreeg ik achteraf te horen van de
collega’s dat ik wel een douche kon
gebruiken. Oeps! :
Maar vooral de blaren op mijn voeten wogen
het meeste door. In het begin liep ik nog
stevig mee maar nadien strompelde ik van
de ene zak naar de andere. Wat hebben we
geleerd? Geen lichte kousjes dragen in
veiligheidsschoenen. :

Wat zal je meest bijblijven?

OOK VERSLETEN
KLEDIJ MAG IN DE
TEXTIELCONTAINER.
De gemiddelde Belg zou volgens onderzoek
jaarlijks zo’n 50 stuks nieuwe kledij,
schoenen of lakens kopen. Jammer genoeg
belandt een groot deel hiervan na gebruik bij
het gewone afval. Nochtans kan zo goed als
alle kledij gerecycleerd worden, ook bevuilde
of gescheurde.
Waar tot voor enkele jaren alleen de
herbruikbare kledij in de textielcontainer
mocht, zijn de sorteerregels vandaag een
flink stuk verruimd. Koen De vos van de
textielinzamelaar Curitas legt uit:
“Ingezamelde kledij, textiel en lederwaren
worden in gespecialiseerde sorteercentra in
meer dan 100 categorieën gesorteerd. We
hergebruiken waar dat kan, maar ook
versleten textiel kunnen we verwerken.
Waar mogelijk gaat de voorkeur natuurlijk
nog steeds uit naar hergebruik van de kleren.
Ongeveer 55 % van wat in de
textielcontainers terecht komt, volgt die weg.
De herverkoop gebeurt deels in België, deels
wordt de kledij geëxporteerd naar arme
regio’s. Maar ook beschadigd textiel hoeft
niet in de afvalzak. Deze kledij kan worden
versneden en hergebruikt als poetslap in
industrie. Van andere kleren worden de
vezels gerecupereerd. Het aandeel
ingezamelde kledij waar we echt niets mee
kunnen aanvangen is lager dan 10 %”.
Enkel natte of uitgesproken
onhygiënische kledij hoort niet thuis in
de textielcontainer. Nat textiel kan
beginnen schimmelen, en zo alle andere
spullen in de container onbruikbaar maken.
Doe kledij voor de textielcontainer steeds in
een gesloten plastic zak. Dat vergemakkelijkt
het leegmaken. Een volle textielcontainer?
Verwittig onmiddellijk de gemeentelijke

Afvalophaler mag gerust van mij in de top 5
zitten van “beroepen die je fit maken”. Je
wordt namelijk fysiek echt wel op de proef
gesteld.
Maar ook het warme onthaal en de
boeiende verhalen van de ophalers
zullen blijven hangen. Echte mensen,
echte verhalen.
Eerlijk? Zonder hun fysieke arbeid ligt de
gemeente plat. Voor mij zijn het dus echte
helden!
Tonnen respect heb ik voor afvalophalers

www.buitengewoonanders.be

>>

milieudienst of Interza, wij zorgen ervoor
dat dit probleem snel opgelost raakt.
Plaats in geen geval het textiel naast
de container. Dit wordt steeds
beschouwd als sluikstort en zal dan ook
beboet worden.
Naast de textielcontainers, kan je
gebruikte kledij ook aan huis laten
ophalen of naar de kringwinkel
brengen. Kringwinkels sorteren meestal
ter plaatse, waardoor de kledij vooral ten
goede komt aan mensen uit de omgeving.

Ook
versleten
textiel
kunnen we
verwerken
Plaats in
geen geval
het textiel
naast de
container

Wat mag in de
textielcontainer		
- Kledij in goede staat
- Beschadigde of bevuilde kledij
- Huishoudelijk textiel (lakens,
gordijnen, …) Lederwaren
(schoenen en handtassen)
- Kledij en textiel steeds
aanbieden in een gesloten
plastic zak!

Wat mag
niet in de
textielcontainer
- Natte kledij
- Onhygiënische
kledij
- Chemisch
bevuild textiel

INTERZA HELPT OM PMD TE SORTEREN

BIJ SCHOLEN, SPORTCENTRA EN APPARTEMENTEN.

Dagelijks halen afvalophalers duizenden zakken en containers afval op. Ook de parkbeheerders trotseren weer en wind om jou voort te helpen op
de recyclageparken. Broeierig heet of ijzig koud: onze mensen staan altijd klaar en de recyclageparken zijn open.
Om de natuur te sparen, is recyclage nodig. Voor goede recyclage, heb je
zuivere materialen nodig. Daarom is een goed gesorteerde blauwe
pmd-zak erg belangrijk. Bij Interza zijn de resultaten goed, maar nog niet
uitstekend. Vijfentachtig procent van de inhoud van de blauwe zak is juist
gesorteerd, vijftien procent fout.
“De twee meest voorkomende fouten liggen in de plastic verpakkingen en
de flesjes die nog half vol zijn”, legt Brenda Scheepmans,
communicatieverantwoordelijke bij Interza, uit. “Wat betreft de plastic
verpakkingen is het eenvoudig: alleen plastic flesjes mogen erin,
alle andere plastic verpakkingen niet. Dus WEL flessen en flesjes van
water, frisdrank, drinkyoghurt, wasmiddel, shampoo of reinigingsproduct;
GEEN andere plastic schaaltjes, doosjes, vlootjes of zakjes.”
De andere veel voorkomende fout zijn drankverpakkingen waar nog grote
restjes drank in bleven. Door de restjes drank zijn deze flesjes te zwaar om
in de automatische sorteerinstallatie correct verwerkt te worden. Een leeg
flesje wordt met een luchtdrukstoot weggeblazen, een vol flesje valt bij het
niet-sorteerbare residu.
“Vooral bij verpakkingen van sportdranken komen weggegooide flesjes
met een flinke overschot drank erin vaak voor. Voor een
goede sortering moeten de flessen
eerst volledig leeg worden
gegoten”.

Rode sticker
Wie fout sorteert, riskeert een rode
sticker op de blauwe zak. Aan
bewoners wordt dan gevraagd om de
zak even na te kijken, de foute

verpakkingen eruit te halen en de volgende keer opnieuw aan te bieden.
In de praktijk merken we dat een goede sortering vooral moeilijk is op
plaatsen waar de pmd gezamenlijk wordt aangeboden. De rode sticker
werkt hier minder krachtig, omdat diegene die fout sorteerde meestal niet
instaat voor het binnen halen en hersorteren van de blauwe zak.
Misverstanden rond de foute sortering blijven zo verder bestaan.
In de komende maanden zal Interza samen met Fost Plus extra aandacht
besteden aan de aanbieding van pmd bij scholen, appartementen en
sportcentra. Hiervoor willen we samenwerken met alle betrokkenen: de
directie, leerkrachten en de technisch medewerkers op de scholen; de
syndicus en bewoners bij appartementen en de beheerder en de
sportclubs aan sportcentra. “Samen willen we bekijken wat de meest
voorkomende sorteerfouten zijn”, legt Brenda Scheepmans uit. “Interza
heeft posters en stickers met de sorteerrichtlijnen, of wij kunnen zorgen
voor een kleine infosessie. Ook andere
afvalbakken of een andere schikking van de
bakken kan al veel problemen oplossen. De
ervaring leert dat kleine ingrepen heel goede
resultaten kunnen opleveren.”
Interza wil tegen einde 2018 de
hoeveelheid fout gesorteerd pmd
verlagen tot onder de 13 %. Inwoners
van Interza zouden hiermee in de kopgroep
van de betere Vlaamse sorteerders komen.
Hopelijk dankzij de hulp van vele inwoners!
Twijfel je of een verpakking in de pmd-zak
thuis hoort? Surf dan naar
www.betersorteren.be.

INTERZA ZET FLINKE TAND BIJ IN DE STRIJD
TEGEN ZWERFVUIL EN SLUIKSTORT.
Een hele grote groep inwoners ergert zich blauw aan het zwerfvuil en de sluikstorten die de natuur en de woonwijken ontsieren. De gemeentediensten en
Interza zorgen voor een snelle opruiming, al is dat natuurlijk niet voldoende. Meer en meer groeit het besef dat de strijd tegen zwerfvuil en
sluikstorten een werk van lange adem is, waarbij de betrokkenheid van vele groepen en een professionalisering van het beleid onontbeerlijk zijn.
Om de gemeenten hierin te ondersteunen, werd door de OVAM en de
verpakkende industrie een steunpunt opgericht. Bij dit steunpunt, genaamd
“Mooimakers” werken gemeenten, Fost Plus en het Vlaamse beleid samen
in de strijd tegen zwerfvuil en sluikstort. Met de steun van Mooimakers,
kwam bij Interza een gespecialiseerde projectleider “zwerfvuil en
sluikstorten” in dienst. Maaike De Ridder ondersteunt Interza, de gemeenten
en politiezones in de strijd tegen zwerfvuil en sluikstorten.

straatvuilnisbakjes is het meest effectief? Zijn er in de gemeente eerder te
veel of te weinig bakjes? Kan de ophaling efficiënter gebeuren? Aan de
hand van alle verzamelde data wordt duidelijk op welke plaatsen de
ingrepen het meest dringend zijn.

Maaike, wat zijn je belangrijkste taken bij Interza?

Regelmatig opruimen is zeker nodig. Naast de arbeiders die dagelijks in de
weer zijn, kunnen we gelukkig ook een beroep doen op tientallen propere
burgers die regelmatig bij hun wandeling het zwerfvuil in de buurt mee
opruimen. Interza en de gemeente ondersteunen deze vrijwilligers met
zwerfvuilzakken, grijpers, hesjes en handschoenen!

De gemeenten en Interza doen al heel veel in de strijd tegen zwerfvuil en
sluikstorten. Mijn taak bestaat erin om verder dan de dagelijkse routine
van het opruimen te denken en impulsen te geven rond structurele
maatregelen. Hiervoor verzamelden we sinds dit voorjaar een pak
gegevens. Met deze metingen en gegevens kan het beleid ondersteund
worden. Waar horen straatvuilnisbakjes thuis en waar niet? Welk type

Is opruimen alleen voldoende om terug tot een volledig nette gemeente te
komen?

Maar opruimen is zeker niet voldoende. Meer en meer zetten we in
op sensibilisering. We werken samen met scholen en verenigingen, die

GEZOCHT:

INTERZA BEDANKT DE
PROPERE BURGERS.

MENSEN MET IDEEËN ROND
EEN NOG STERKER AFVALBELEID.
Interza is geen gewoon afvalbedrijf, maar
een intercommunale. Als intercommunale zijn
we volledig eigendom van de gemeenten en
de inwoners. Winst maken is uiteraard
uitgesloten, de intercommunale moet enkel
zorgen voor een zo goed mogelijke
dienstverlening en een zuiver leefmilieu.
Wat de intercommunale doet, wordt
vastgelegd door de gemeenten en door de
inwoners. Inwoners kiezen elke zes jaar
nieuwe gemeenteraadsleden.
Gemeenteraadsleden met kennis of interesse
voor afval, leefmilieu of dienstverlening
worden afgevaardigd naar Interza. Deze
bestuurders leggen samen met de Interzamedewerkers de grote lijnen vast van het
afvalbeleid.
Natuurlijk vindt ook zeer regelmatig overleg
plaats met de milieu-ambtenaren, schepenen
of burgemeesters van de gemeenten. Via de
vele contacten tussen Interza en de inwoners
(tijdens bezoeken, op scholen of bij
verenigingen, bij opvolging van klachten of
op het recyclagepark) krijgt ook de mening
van de inwoner een belangrijke rol.
Interza vroeg in de voorbije maanden naar de
mening van bestuurders, schepenen en

ambtenaren rond de toekomstplannen van
Interza. Wat moet volgens hen bij Interza
vanaf 2018 bovenaan de agenda staan? De
resultaten hiervan waren erg duidelijk. Stipte
en klantvriendelijke dienstverlening dichtbij
de burgers, blijvende inspanningen rond
communicatie van het afval, sensibilisering
rond afvalvermindering en sorteren, en
verhoogde inspanningen rond zwerfvuil en
sluikstort worden de aandachtspunten in de
komende jaren.
Interza wil de mening van bestuurders
en ambtenaren heel graag aanvullen
met ideeën, meningen en suggesties
van inwoners. Hoe denk jij dat het
afvalbeheer naar de toekomst nog kan
worden verbeterd? Welke aanpassingen
moeten overwogen worden? Welke ideeën
uitgetest? Wat is de prioriteit voor Interza in
de komende jaren? Stuur een mail naar
communicatie@Interza.be en we nemen jouw
idee mee. We houden je zeker op de hoogte,
eventueel nodigen we je uit voor verder
overleg.
Alle ideeën en suggesties zullen uiteindelijk
na de verkiezingen aan het nieuwe bestuur
worden voorgelegd, dat het nieuwe beleid zal
vastleggen.

In de verschillende gemeenten van Interza zijn
er samen meer dan 130 propere burgers
actief. Zij rapen in hun buurt vrijwillig
papiertjes of ander zwerfvuil op. Dankzij deze
kleine inspanning blijft het een aangename
buurt. Interza ondersteunt de vrijwilligers met
gratis zwerfvuilzakken, grijpers,
handschoenen en een fluovestje. Als extra
bedanking werden de vrijwilligers door Interza
uitgenodigd voor een ontbijt met rondleiding
in het prachtige park van Meise. Het bestuur
van Interza en verschillende burgemeesters
zetten er de vrijwilligers in de bloemetjes.
Bedankt voor al die inzet!

Wil je zelf ook af en toe mee je buurt
zwerfvuilvrij houden?
Contacteer dan brenda.scheepmans@interza .be
(of bel via 02 721 07 31) en Brenda bezorgt je
snel het nodige materiaal en een woordje
uitleg!

WAARHEEN MET JE OUDE ARMATUREN?

GRATIS NAAR HET RECUPEL-HUISJE OP HET RECYCLAGEPARK
OF NAAR DE KRINGWINKEL.

WAAROM BIJ DE ELEKTRO-APPARATEN?
Eenvoudig gezegd is een armatuur een constructie waar een lamp in past,
met een elektrische voeding (meestal een snoer). Het is dus eigenlijk een
elektro-apparaat. Die toestellen bevatten herbruikbare en zeldzame
grondstoffen die we dankzij recyclage veel minder via vervuilende
mijnbouw uit de natuur moeten halen.
Recupel verwijdert de gevaarlijke stoffen en recycleert 90% van de
materialen, zoals plastic, ijzer, koper en andere metalen. Stoffen die als
basis dienen voor weer nieuwe producten.
Misschien krijgt een stuk van je oude armatuur ooit wel een nieuw leven
als grondstof voor bijvoorbeeld een frietketel!
WERKT DE ARMATUUR NOG? NAAR DE KRINGWINKEL.
Bij een verhuis of renovatie bijvoorbeeld past een oude armatuur vaak niet
meer in een nieuw interieur.
Of wat doe je met armaturen van een erfenis? Meestal is er geen plaats
voor in je huis, terwijl die spullen nog naar behoren werken.

Breng ze naar De Kringwinkel. Daar is altijd wel
iemand op zoek naar een mooi koopje.
NIET VERGETEN: OOK OUDE LAMPEN
RECYCLEREN.
Oude lampen mogen niet in de vuilnisbak
terechtkomen.
Ecovriendelijk verwerken en recycleren is de
oplossing. Breng ze dus samen met je armatuur naar
het recyclagepark.
Of als je boodschappen doet: naar het RecyclePunt in je buurt.
Op www.recupel.be lees je er alles over.

➜ telefonisch: 02 721 0 731
(elke werkdag tussen 8.00 en 12.00
en van 12.30 tot 16.00)
➜ email: info@interza.be |
www.interza.be
➜ Hoogstraat 185, 1930 Zaventem

53520-1710-1009

V.U.: Jan Buysse, INTERZA, Hoogstraat 185, 1930 Zaventem.

Een kapotte nachtlamp of luchter, een staande lamp die je verhuis niet
heeft overleefd, gevel- of tuinverlichting die stuk is gegaan… misschien
besef je niet eens dat dit allemaal armaturen zijn.
Wat doe je met die oude spullen? Veel mensen weten niet goed waarheen.
De oplossing is nochtans makkelijk: het recyclagepark. Maar ook in het
recyclagepark twijfelen velen bij welke fractie ze hun armaturen mogen
deponeren. Bij het brandbaar afval? Zeker niet. Is het oud ijzer en moet het
in de container voor metaalafval? Ook niet. Correct recycleren is de
boodschap. Dump ze dus niet bij het schroot: ze horen thuis in het
Recupel-huisje op het recyclagepark bij de elektro-apparaten.

MAG EEN INWONER ONBEPERKT
AFVAL BRENGEN NAAR HET
RECYCLAGEPARK? (EN ANDERE VEEL GESTELDE VRAGEN)
Gemiddeld produceert elke Vlaming per jaar 500 kg afval. Gelukkig wordt meer dan 70 % hiervan
gerecycleerd. Het recyclagepark speelt hierin een belangrijke rol. Iedere inwoner van Kampenhout,
Kraainem, Steenokkerzeel, Wezembeek-Oppem en Zaventem kan terecht op het gemeentelijk
recyclagepark van Interza om er afval achter te laten. Op elk recyclagepark kan je terecht met meer
dan 25 verschillende afvalsoorten. Betalen doe je enkel voor grotere hoeveelheden of niet
recycleerbaar afval. Negentig procent van de klanten bezoekt het park gratis!
Interza zorgt dan voor de recyclage en veilige verwerking. Zo helpen we de natuur en beperken we de kost voor de inwoner.

Waarom is recyclage zo belangrijk?

De grondstoffen op onze wereldbol zijn niet oneindig. Bovendien
brengt de ontginning van nieuwe grondstoffen de natuur schade toe.
Daarom is het veel beter om de grondstoffen uit bestaande producten te
recycleren dan nieuwe grondstoffen te ontginnen. Zo sparen we bossen
voor de productie van nieuw papier, of natuurgebieden voor de ontginning
van veen, zand of metalen. Op het recyclagepark helpen we zo de natuur in
stand te houden en de wereld mooier te maken. Recyclage is bovendien
veel goedkoper dan het verbranden of storten van afval. Daarom
geldt enkel voor niet recycleerbare afvalsoorten op het recyclagepark het
duurste tarief.

Waarom moet je voor afval betalen?

De verwerking van afval kost veel geld. Het verbranden van één ton niet
recycleerbaar afval kost bijvoorbeeld 160 euro. Net zoals bij de rekeningen
voor water, gas en elektriciteit is het logisch dat iedereen betaalt voor het
afval dat hij zelf produceert. Wie goed sorteert, betaalt weinig. Wie veel
afval heeft, betaalt zijn deel van de rekening. Gelukkig haalt Interza zelf ook
inkomsten uit enkele afvalsoorten. Vandaag is dat het geval voor metaal,
papier en frituurolie. Hiermee kunnen we de factuur voor de inwoner met
ongeveer 12 % verminderen.

Waarom betaal ik bij Interza op basis van de
gebruikte laadruimte?

De Interza recyclageparken zijn er vooral voor de kleinere
hoeveelheden afval. We willen zo veel mogelijk mensen helpen om het
thuisafval snel en eenvoudig te laten recycleren. Jaarlijks zijn er meer dan
130 000 bezoeken van inwoners op het recyclagepark. Daarbij hoort dan
ook een snel en eenvoudig tarievensysteem. Met een gewone wagen
(laadruimte kleiner dan 1.5 meter) mag je gratis op het recyclagepark,
behalve voor groot restafval, asbesthoudend afval en gemengd bouwafval.
Voor aanvoer van afval met aanhangwagens en bestelwagens, gelden
tarieven op basis van de laadruimte van de voertuigen. Het tarief is
gebaseerd op de hoeveelheid afval die een dergelijke laadruimte kan
bevatten.

Voor grote hoeveelheden wordt best gewerkt met een systeem met
weegbrug. Dit geeft veel grotere wachttijden. Interza beperkt zich daarom
tot de kleinere hoeveelheden en een snelle(re) bediening, zonder weegbrug.

Kan ik ook met grotere hoeveelheden terecht op het
recyclagepark?
Het recyclagepark is als een buurtwinkel voor afval. Interza wil zo veel
mogelijk inwoners helpen om van de typische, kleine hoeveelheden
thuisafval af te raken. De beheerder van het recyclagepark kan je daarin de
weg wijzen. Wie thuis grote bouwwerken doet of om een andere
reden met grote of speciale soorten afval zit, kan best
rechtstreeks naar professionele verwerkers. De tussenstop bij
Interza heeft dan weinig zin. Professionele afvalbedrijven zijn vaak beter
dan Interza uitgerust voor de grotere hoeveelheden. Door een exacte
weging zijn zij dikwijls zelfs goedkoper!

Welke voertuigen zijn toegelaten op het
recyclagepark?

Op het recyclagepark zijn gewone
wagens, kleinere aanhangwagens
en kleinere bestelwagens
toegelaten. Concreet zijn dat alle
voertuigen met een laadruimte van
2.5 meter of kleiner.
Aanhangwagens en bestelwagens
met een laadruimte langer dan 2.5
meter worden beschouwd als
professionele voertuigen en zijn
niet toegelaten. Uitzonderingen zijn
mogelijk mits voorafgaande
toestemming of bij toepassing van
het tarief per stuk. Aanhangwagens
mogen om veiligheidsredenen niet
hoger dan 1 m worden gestapeld.

Ook te voet met een kleine kar of met de fiets ben je welkom op het recyclagepark.
Interza wil zo veel mogelijk inwoners helpen om van de typische, kleine hoeveelheden thuisafval af te raken …

EEN GREEP UIT DE INITIATIEVEN ROND ZWERFVUIL EN
SLUIKSTORT:
- Een lessenpakket rond zwerfvuil voor de tweede graad van de lagere school (Interza)
- Ondersteuning van zwerfvuilacties van de gemeente, verenigingen en scholen (Interza,
gemeente)
- Een netwerk van meer dan honderddertig propere burgers die zwerfvuil opruimen in de buurt
(Interza)
- Sensibiliseringscampagnes (nationaal en lokaal) via radio, TV, tijdschriften en facebook
(Mooimakers, Interza)
- De week van de handhaving (Mooimakers, Interza, politie, gemeente)
- Bijkomende GAS-ambtenaren voor het vaststellen van sluikstort (gemeente, Interza)
- Operatie proper: beloningen voor scholen en verenigingen die zich inzetten tegen zwerfvuil
(Mooimakers, Interza)
hiervoor in het kader van “Operatie Proper”
trouwens een mooie beloning kunnen krijgen
(zie hieronder). Slimme communicatie leidt wel
degelijk tot successen. Dankzij het netwerk van
Mooimakers krijgen we snel informatie rond innovatieve
projecten die ons inspireren om eigen initiatieven te
lanceren in de nabije toekomst.
Daarnaast zijn er (helaas) zeker ook handhaving en boetes
nodig. Inwoners die afval van thuis in de straatvuilnisbak
gooien (of ernaast plaatsen), de sluikstorters, de peuken op
de grond, zelfs diegenen die de afvalzak op de verkeerde
dag buitenzetten: het zorgt er allemaal voor dat het veel
moeilijker is dan vroeger om de gemeente proper te
houden. Iedereen weet dat het niet mag. Wie het toch doet,
riskeert een boete. Ook samenwerkingen opstarten en
onderhouden met politiezones en gemeenschapswachten
behoren tot het takenpakket zodat zwerfvuil en sluikstorten
overal op de agenda komen.

PROBLEEM: AFVAL VAN THUIS IN DE
STRAATVUILNISBAK.
Maaike: Inwoners die op weg naar school, de bus of de winkel iets eten of drinken,
kunnen het afval achterlaten in de straatvuilnisbakjes. Zo blijft de gemeente proper.
Een beperkte groep inwoners misbruikt de vuilnisbakjes om er afval van thuis in
achter te laten. In sommige wijken is dit echt een probleem. Straatvuilnisbakken
zitten vol afval van bij mensen thuis, waardoor blikjes en papiertjes
naast de volle vuilnisbak belanden.
Dus bij deze nogmaals een welgemeende oproep: doe alsjeblieft je afval van thuis
in de groene restafvalzak zodat het zwerfvuil van de straat blijft.
Door alle metingen weten we trouwens steeds beter in welke straatvuilnisbakjes het
probleem zich voordoet. Hier voorzien we dan extra controles wat op den duur
zeker zal leiden tot boetes. Een straatvuilnisbak waar haast enkel afval van thuis in
terecht komt, kan ook helemaal weggenomen worden.

