Voorontwerp advies ruimen van zwerfvuil en achtergelaten huisvuil

Inleiding
Sigarettenpeuken, kauwgom, etensresten, blikjes, plastic flesjes, tickets, papieren zakjes,
plastiek zakjes, kranten, tijdschriften, flyers en wikkels, steeds meer zwerfvuil langs onze
wegen, fietspaden, wandelpaden, in parken en in andere publieke ruimtes waar mensen veel
vertoeven. Ook meer huishoudelijk afval, komt terecht in bermen langs de wegen, in de
natuur en op parkings, veelal langs de autostrades.
Zwerfvuil is een hardnekkig probleem.
Een totaalaanpak moet gebaseerd zijn op 3 pijlers:
1. preventie met nadruk op sensibiliseren
2. opruimen van het bestaande zwerfvuil
3. handhaving
1. Preventie
Zwerfvuilacties als sensibilisering zijn nodig maar kunnen alleen maar maximum effect
hebben als er terzelfder tijd ook aan de andere twee pijlers wordt gewerkt.
Burgers kunnen er niet altijd vanuit gaan dat overal waar ze allerhande zaken consumeren er
vuilbakken zullen aanwezig zijn. Vuilbakken moeten immers eens geplaatst regelmatig
worden geledigd. Vaak gebeurt dat niet en zijn de vuilbakken overvol waardoor ze
onaangenaam ruiken en allerlei klein gedierte aantrekken. Daarbij wordt het probleem veelal
verergerd door burgers die naast deze vuilbakken dan nog eens hun klein huisvuil achterlaten.
Als burgers genieten van een drankje of een snoepje, ergens in de open ruimte, kunnen ze
toch best deze afval even bijhouden tot ze een vuilbak tegenkomen, of ze het thuis gewoon
geselecteerd kunnen deponeren in één van hun vuilbakken.
2. Opruimen
De steeds grotere hoeveelheden zwerfvuil en achtergelaten huisvuil blijken steeds weer vaak
gehoorde klachten te zijn van de burger. Iedereen wil een propere gemeente.
Nadat het zwerfvuil wordt geruimd, achtergelaten waar zowel veel jongeren als veel
volwassenen voorbijkomen of vertoeven, is er in de kortste tijd weer zwerfvuil aanwezig.
Iedereen weet dat zwerfvuil, zwerfvuil aantrekt en daarvoor is het ook nodig dat het
regelmatig wordt opgeruimd. Opruimen kost niet alleen een bom geld, het vraagt ook heel wat
tijd en de inzet van mensen en middelen. Door gelijkertijd aan de drie pijlers te werken kan
men er naar streven om naar verloop van jaren deze kosten te verminderen.
3. Handhaving
Om het vuil te verminderen zal er men moeten voor zorgen dat burgers die zich steeds weer
schuldig maken aan dit probleem, worden geverbaliseerd. Het is echt niet één van de
plezierigste bezigheden van een gemeente om zijn burgers boetes op te leggen. Politiekers op
de gemeente zullen altijd hun burgers op de eerste plaats willen behandelen als toekomstige
stemmers.
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Uiteindelijk zal de gemeentelijke politie er moeten voor zorgen dat er meer wordt
geverbaliseerd. In veel gevallen wil dat zeggen, moet er worden geverbaliseerd in de
wetenschap dat in het verleden dit niet of veel te weinig gebeurde. Eens een burger is
geverbaliseerd moet iemand dit opvolgen met de politie en eventueel de rechtbank tot de
boete werkelijk wordt betaald.
Conclusie
Zwerfvuil is een hardnekkig probleem en alle 3 pijlers moeten daarom ook steeds in het beleid
aanwezig zijn. Het verzwakken van één van de pijlers zal er zeker niet toe leiden dat dit
hardnekkig probleem wordt opgelost. Uiteindelijk moet dit beleid leiden tot minder zwerfvuil,
minder kosten voor het opruimen en meer tijd voor de ambtenaren om aan andere problemen
te kunnen werken.
Vragen aan het Schepencollege, Schepen van milieu
Als men op de gemeente weet hoeveel zwerfvuil er jaarlijks wordt opgehaald, hoeveel man
uren ervoor nodig zijn , weet wat het kost, kan men gedurende de volgende jaren ondermeer
vaststellen in hoeverre de 3 pijlers invloed hebben op het verminderen van het zwerfvuil.
Afhankelijk van die resultaten kan men het beleid bijsturen.
Langs welke straten op de gemeente en hoeveel maal per jaar wordt zwerfvuil opgeruimd ?
Is er een inventaris van andere plaatsen met zwerfvuil die nog niet worden geruimd?
Hoeveel zwerfvuil en achtergelaten huisafval wordt er per jaar door de gemeente opgehaald ?
Hoeveel man-uren per jaar is daar voor nodig ?
Wat zijn de kosten per jaar ?
Hoeveel processen verbaal worden er paar jaar opgemaakt voor het achterlaten van zwerfvuil
of huisvuil.?
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