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1. Ontwerp Beleidsplannen  

Schepen Bram Van Braeckevelt geeft toelichting bij de twee ontwerp beleidsnota’s en vraagt de 
Minaraad om advies tegen ten laatste begin september. Hieronder de belangrijkste vragen en 
opmerkingen.   

 

1.1. Proper Gent 

Wat is uw visie over vuilbakken in natuurgebieden? Suggestie: beter communiceren waarom er 

geen of weinig vuilbakken zijn. 

We willen er zeker niet meer vuilbakken.  Mensen hebben zelf de verantwoordelijkheid om afval 
mee te nemen”. Misschien moeten we dat inderdaad nog beter bekend maken.   

Er zijn weinig streefcijfers vooropgesteld, bijvoorbeeld voor het gewicht restafval per inwoner ” 

Het kan inderdaad krachtiger zijn om dat te concretiseren in cijfers.  De netheidsbarometer is wel 
een belangrijk instrument daarvoor. We zullen in gesprek gaan met Ivago hoe we een aantal zaken 
kunnen objectiveren. Er zijn doelstellingen opgelegd door Vlaanderen, die lopen af in 2022. Als er 
een nieuwe richtlijn met nieuwe doelstellingen komt zullen we die volgen. Maar als we het gevoel 
hebben dat we nog beter kunnen doen dan de vooropgestelde doelstellingen door Vlaanderen dan 
zullen we dat ook doen.  

Zien jullie een effect van Corona op afval?  

Het effect van Corona is duidelijk. Er is niet enkel een stijging in het opgehaalde glas, maar mensen 
komen meer buiten en laten ook meer zwerfvuil achter. We experimenteren momenteel onder 
meer al met aparte PDM-vuilbakken aan het Houtdok en de Graslei om dit op te vangen. De 
recyclageparken zijn open gegaan van zodra het mocht, elders is dat nog niet het geval. De Gentse 
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Feesten gaan dit jaar niet door. Dit zorgt voor een hele hoop afval, maar we vrezen dat door Corona  
we heel de zomer lang meer zwerfvuil en afval mogen verwachten.  Denk maar aan de verpakkingen 
voor afhaalmaaltijden.  

De grafiek geeft aan dat er de laatste jaren een stijging is in sluikstort en zwerfvuil.  

Klopt 

Wat is de wijkgerichte aanpak?  

De probleemwijken zijn gekend, daar zijn we gestart met mobiele recyclageparken als proefproject. 
Heeft zo veel succes dat het moeilijk wordt om er mee te stoppen. We merken dat dit, en ook de 
repair cafés, mensen samen brengt. We starten wijkgerichte werkgroepen, met sociale regisseurs, 
wijkagenten, mensen uit de buurt, om de knelpunten en hotspots in kaart brengen en gericht 
oplossingen zoeken. Nutskasten bijvoorbeeld blijken een grote aantrekkingspool te zijn voor 
sluikstorten. Ook de inrichting speelt een grote rol. Voor het Banierpark bijvoorbeeld maakt de  
Groendienst een nieuw ontwerp dat zal zorgen voor meer sociale controle en zo ook voor minder 
afval.  

Mobiel containerpark is een zeer mooi initiatief, maar wel proberen iedereen mee te krijgen, 

denk maar aan anderstaligen. 

Er is een gevoeligheid, hebben we gemerkt met affiches van de LEZ, rond verspreiden van info in 
andere talen. Dus daar letten we mee op. Maar de Gemeenschapswacht doet op dat vlak ook goed 
werk. Ze bellen bijvoorbeeld aan wanneer afval verkeerd aangeboden werd en leggen uit hoe het 
moet. Ivago neemt ook contact op met gezinnen die weinig tot geen afval aanbieden voor ophaling 
en helpen hen afval op correcte wijze aan te bieden of wijzen hen op de sociale correcties die 
bestaan.         

Horecazaken en andere zijn verplicht om 10 m rond de zaak hun eigen afval op te ruimen. Dat is 
niet veel. Een afgehaalde koffiebeker belandt al snel meer dan 100 meter verder op de grond .    

Er is waarschijnlijk meer effect te halen als we de 10 meter beter kunnen handhaven en ook bekend 
maken, dan als we de 10 meter zo maar zouden uitbreiden. Maar waar stopt de 
verantwoordelijkheid van de producent en begint die van de klant, dat blijft een moeilijke vraag.  

De nieuwe Europese regelgeving rond eenmalig gebruik van plastic (Single Use Plastics Directive) 
kan ook helpen, hoewel we moeten opletten voor een verschuiving naar karton, plastic en bio-
afbreekbare materialen. Ook die laatste zullen niet alles oplossen, veel afbreekbare verpakkingen 
belanden ook in de verbrandingsoven. We moeten trachten de achterpoortjes te sluiten en niet 
enkel focussen op plastic. We blijven helaas botsen op de economische realiteit dat wegwerp veel 
goedkoper is dan een duurzaam alternatief.   

Zijn Gas-boetes een goed instrument?  

Bovenlokale overheden blijven in gebreke om juiste acties te nemen. Daar blijven we de kat de bel 
aanbinden. Statiegeld invoeren zou bijvoorbeeld veel afval van de straten halen.  

Worden er soms alternatieve straffen voorgesteld i.p.v. een gas-boete? 

Neen. Helaas is het ook niet evident om zwerfvuil te handhaven. Als je iemand op aanspreekt zegt 
die ging die het steevast nog opruimen of beweert die dat het niet zijn of haar afval is. Er werd soms 
voorgesteld om mee te werken aan onderzoek in plaats van een Gas-boete, maar daar kwam nooit 
veel reactie op. Creatieve ideeën om dit probleem aan te pakken zijn zeker welkom.   

Bovendien is het niet altijd Ivago die zwerfvuil of sluikstort moet opruimen. Op privaat domein, in of 
langs een rivier of spoorwegberm zijn het andere instanties.   De cel Openbare Netheid moet er voor 
zorgen dat de juiste instantie persoon/bedrijf het komt opruimen.   
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Kan afval in het water niet opgevangen worden met netten in het water? 

Afval dat in water beland Vlaamse waterweg bevoegd. Stad Gent volgt op of ze het goed doen. Er 
wordt gewerkt aan proefprojecten om met nieuwe technologieën afval uit het water te halen.   

 

1.2. IVAGO 

Wat houdt het moderniseren van de recyclageparken in? 

Vlaanderen heeft opgelegd om grof vuil dat grof vuil betalend wordt. We voeren dit met enige 
tegenzin in want dit kan sluikstort in de hand werken in een grootstedelijke context. Eén op vijf 
gezinnen nu al recht op een sociale correctie, dat is heel wat. Dit geldt ook niet enkel voor mensen 
die officieel in Gent wonen (niet in orde met papieren) of tussen de mazen van het net vallen.  Ook 
voor hen is er een uitgebreid aanbod. De Dienst Outreachend werken en de Krass diensten doen 
daar schitterend werk voor. Niet alleen worden er huisvuilzakken gegeven maar ook als er grof vuil 
is wordt er naar oplossingen gezocht. Er zijn wel grenzen aan. Doorverkopen van gratis zakken mag 
uiteraard niet. Daar zijn we dan ook streng op. We roepen dan ook iedereen op om enkel zakken te  
kopen via de formele kanalen.          

Wat is de timing voor de nieuwe Omgevingsvergunning voor het recyclagepark Proeftuinstraat?  

 De huidige omgevingsvergunning loopt tot 2024 , maar het doorloopt een hele procedure met MER.  
Het gaat over de toekomst van de oven op lange termijn. Maar we werken ook samen met een 
privé-partner die zorgt voor de saturatie van de oven. Dat is nu ECOV (samenwerking Indaver en 
Suez) en de samenwerking verloopt nu goed. Maar voor 2024 moeten opnieuw de markt op om een 
partner te zoeken (herbevestigen of nieuwe partner).  Dankzij die privé-partner kunnen wij 
maximaal inzetten op afvalreductie terwijl zij zorgen voor de saturatie.  

Het hoge aantal arbeidsongevallen valt op. De frequentiegraaddoelstellingen worden dan maar 

bijgesteld naar boven? Getuigt van weinig ambitie om dat aantal naar beneden te halen.    

Veel arbeiders ook al wat ouder, het blijft een zware fysieke job waar je al eens makkelijk uitglijdt of 
valt.  Doelstellingen die niet realistisch zijn moeten we vermijden. De ambitie is daarom niet 
verminderd.  We blijven rekening houden met de fysieke belasting die de job brengt. Vanaf een 
bepaalde leeftijd bijvoorbeeld worden mensen niet meer ingezet op zakken, maar op rolcontainers. 
Dat is minder belastend, de ergonomie is heel belangrijk.  

Suggestie: campagne voeren rond respect voor de ophalers van Ivago  

 

 

 

  

 

 


