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Elke roux: Anderlecht: vervuilen openbare weg/ context/ beleid meer dan GAS 
3 terreinen: organsiatie van d edienst, sensibilisering/ repressie – combinatie van de drie/ allemaal nodig 
voor proper anderlecht 
Org. Nethied en groendienst werden gefusioneerd.  Netheid hade ndergrond/ groen zachte ondergrond./ 
soms absurde situatie (vb boom op plein) Samenwerkende ploegen. 
Dynamische organisatie ( 190 Km voertpark, 45 parken, 10.000 Boomspiegels – geen gebruik insecticide/ 
veel manueel werk. 
 
STADSmeldpunt: gratis nummer voor alle meldingen.(onderhoud openbare ruimte)  Kapotte zaken trekken 
vuilnis aan 
 
Sensibilisering: aanvullend op gewestelijk beleid. WELKE  sytemen om afval af te halen (ophaalbeurten en 
groot huisvuil) Anderlecht enkel aanvullend op net brussel. 
Affichecampagne – belastign op reinigen openbare weg.(geen GAS) Affiches moeten nog meer in straatbeeld 
komen. Respect voor openbare ruimte. 
 
Samenwerking met stadswacht: deur en deur uitleg over de regels. Diverse pictogrammen/ waar problemen 
zich herhalen intensere werking. 
School en wijkwerking:  4 mensen doen dit voor comités en scholen/ ook werking per wijk.  Label nette 
school/ scholen afvalvrij (bus en brooddoos)  verbod op plastic zakken op de markten (zuid en slachthuizen) 
Moet eindconsument verantwoordelijk zijn: ja, bv door gebruik recycleerbare zakken. 
 
Belasting (cf supra) ipv GAS, werden wel verhoogd.  Van 100 euro (zak buiten de uren/verkeerde dagen) tot 
500 euro (bouwafval). In een aantal gevallen eerst waarschuwing (bv: niet nderhouden stoepen en 
terreinen) 
Verhoging pakkans:  2 acties per week in groene ruimte. (hondenpoep)/ ook controle op zakken en 
slukstorten. 
In cijfers: 2013: 2033 belastingen, vnl. zakken buiten de uren  (opbrengst: 217460 euro) Maar sluikafval kost 
1 miljoen euro. Noodzaak om slukstorten te verminderen. 
 
TAKSTEN ipv gas: wat is het verschil. De  belsten krijgen een breif met bedrag,  andere 
beroepsmogelijkheden (bij de gemeenteontvanger), dan bij college 
 
 
Urinoirs 
Kleine behuizing 
Markten/zakken 
 
Welke dienst om afval te voorkomen 
De affiches in anderlecht: belasting toch ikv gas – welke proportionaliteit in verhouding tot de grootte van 
de overtreding. 
 
Strikt aan verdeling van de bevoegdheden: tussen gewest en stad/ incl bijkomende containerparken door 
gewest.  Bevoegdheidsverdeling is belangrijk voor goed beleid/ afvalophaling kan bter (maar 2 
ontainerparken/ alle afval in zakken is absurd)  ism gewest aanzet voor proefprojecten om het anders te 



doen. Maar gemeente niet in de plaats van een overheid die faalt. Moest gewest beter werken/ zou ook een 
einde maken aan vele discussies. Soms ook mensen die geen regels willen volgen. Prijzen voor opruiming 
zijn proportioneel met wat de gemeente zelf moet betalen. 
Wildplassen: gericht op voetbal, die ook urinoirs moet installeren. Worden ook meer gebruikt. Gemeente 
zelf geen openbare toiletten, maar er wordt gewerkt aan dapperheidspleun 
Alternatieven voor plastic zaks: wordt onderzocht, moet milieuvriendelijker zijn en minder in omvang. Bij 
voetbal verbod op gebruik wegwerpbekers. 
Begrip voor kleine behuizing, maar pleit wel voor meer ondergrondse containers zoals in andere steden. Het 
gewest moet dat organiseren, kan niet door gemeente omwille van de kosten. Ook een systeem voor heel 
het gewest. 
Openbare vuilbakken: wordt aan gewerkt het aantal te vermeerderen. Openbare vuilbakken wel niet 
bedoeld voor huisvuil. 
 
Wijkcomité wiels: de inwoners hebben een project van duurzame wijk gestart. Verplaatsingen te voet 
(indien lokaal), reinheid,  ontmoetingsplaatsen creëren,  steun aan lokale handel. Comité werkt in diverse 
groepen.  Enkel met wijkbewoners. 
Acties op het terrein.  Meten van de zaken: andere houding tav de vuilighied/  niet enkel de mensen 
beschuldigen of alles op de politiek wentelen.  Postieve dynamiek/  zicbtbaarheid geven aan positieve 
acdtie. Wel geen blind optimisme of moraal. 
2 maniern van werken: informeel/ persoonlijk – burgers nemen zelf verantwoordelijkheid. ‘(oprapen 
blikkb). Daarnaast collectieve actie: deelname aan dag van de properheid:  een verkelde parade/ de straten 
werden gereinigd, mensen werden aangesproken om mee te doen. Clean up day: actie tegen de vuilnis in de 
wijk. Vooraql om dialoog te bevorderen.  Ook een picknick op een verwaarloosde plek. (want dat lokt 
vuilnis) Ingaan tegen fataliteit, ook vuile plaatsen kunnen opgeruimd. VIDEBOX: grote kast, waar mensen 
voorwerpen kunnen laten die ze niet nodig hebben, anderen kunnen zich dan bevoorraden. Op ene plaats 
waar er vroeger sluik gestort werd. Herwaarderen plek, o ntmoeten door de bvuren. Er is minder afval. 
Minder afval: mer solidariteit/ recyclage/ meer netheid in de straat.N Ook beplanting leidt tot minder 
Afval/.Ook informatiespreiding over vuilnisophaling. Tijdelijke bezettingen van clandestiene stortpolekken, 
meteen een moment van samenleven/ sensibilisering enbz. Tenslotte streven naar overleg met overheid en 
administratie. Medewerking van het stadspersoneel bij oplossen van bepaalde problemen. 
 
WELK PUBLIEK: middenKLASSE. Gemengde groep, maar middenklasse is bete te mobiliseren.  Niet altijd 
gemakkelijk om bepaalde groepen te moibliseren. Maar videbox wordt bijvoorbeeld door iedereen gebruikt. 
In molenbeek mobilisern de marokkaanse voruwen zich, moeilijker om belgen te bewegen. 
Wat met mensend ie geen toegang hebben tot bepaalde zaken. 
Uitbreiding naar andere wijken. 
 
Men probeert door spandoeken ook andere wijken te tonen waar men bezig is/ werkt aan linken tussen de 
wijken? 
COMIT2 GEBRUIKt de hefbomen die er zijn. Ook kijken naar poroblemen van mensen met afvalproblemen. 
Oog voor absurditeiten. 
De overheden worden gevraagd vuilplekken op te ruimen, maar de mensen van het buurgcomité spreken de 
vuilstorters ook aan. Ook gesprekken met de straatvegers nav de videbox. Men weet dat vuil ander vuil 
aantrekt. 
 
Pinxteren: tot nu toe visies van overheden en van een wijk.  Wil zaak gewestelijk bekijken.  Men wil voral 
opahelen, weinig aan preventie. WEINIG REcylage en sortering.  Weinig verplichting tot sorteren.  Nu wel 
naar bedrijven en vrije beroepen. Trage vooruitgang. Wil mee rpreventie en sensibilisering. Herwaardering 
van afval/ hergebruik/ ook recyclage en recuperatie van energie. 
Ook de prodcueten worden aangesproken op teveel aan verpakkingsmateriaal (ruimer dan gewest. Belgisch 
en europa) Fostplus moet ook hoeveelhied afval b eperken.  Ook vraag naar leeggoed. Ook parallelle 
eco,nomie rond hergebruik afval. 
OOK INitiateiven iom zaken tweede leven te geven (reparatieateliers: et) dit moet gestimuleerd wordend/ 
steun aan de sociale economie. 
Nood aan containers om zaken te kunnen sorteren (ook overleg met overheden) Container  beheer door het 
gewest, maar ook maixmale toegang tot de afvalparken. QSosm probleem dat mensen zich niet graag 
identificeren. 
Zaken gaat niet slecht.  Er is een tendens richting herbruk en recylcage. 
Netheidspolitiek.  Niet alle sluikstort komt van brusselaars. Waar geen sociale controle is, wordt er gestort. 
In vlaanderen en wallonie wordt er betaald voor zaken, brusselse zakken geodkoper. Leidt to toevloed.  



Zaken kunnen repressief aangepakt worden. Maar meer dan boete alleen, ook alternatieve straffen. Ook als 
edudcatief proces. Belang om te investren in nabijheids vuilis. 
Ook bealng om meer en meer plaatsen ondersociale controle te brengen.  
 
Veel goede intentie: maar ondertussen is er wel een represseive poliotiek.Moeten er niet eerst positieve 
maatregelen genomen worden, en dan pas repressie. 
Consumenten betalen, (iendpujnt), maar wat met de bron ( de productie)  Meer druk op de producenten om 
afval te verminderen. 
Steunt gewest de loakle gas ambtenaren./ afwentelen van verantwoordelijkheid. 
 
Tot op heden een bepaalde cultuur, er is nood aan een menataliteitsveranderign.  Dat gaat traag, maar er is 
verandering. Repressief voor de alternatieven. Cf touring met vervuiling door auto’s. Maar er moet parallel 
gewerkt worden. Sancties zijn natuurlijk niet genoeg op zich. Er moet meer uitleg en sensibilisering zijn 
(mensen begrjipen niet altijd verschil in kleur zakken) Mensen wetenook niet altijd wat wanneer buiten te 
zetten. Uitleg is dus ook onderdeel arsenaal middelen 
Producenten verantwoordelijk maken. Conventie fostplus, naast geld om vuil op te ruiimen,  ook 
verantwoordelijkheid vuil te voorkomen. Niet op de hoogte ivm gemmente stimuleren tot GAS, wil ook een 
politiek stimuleren van informatie en sensibilisering. 
Er wordt minder vuilnis opgehaald. Discussie hierover 
Nood aan aangepaste politiek per wijk (ook verschillen per wijk) Properhied is mar een van de symltonen of 
een wijk probvlemen heeft of  niet.  
 
Bauwhede (PVDA) 
Beste afval is afvalt dat niet bestaat.  Zaak aan de wortels aanpakken. Verbieden van bepaalde soorten 
afval. De cojnsument hoeft hier niet voor te betalen. Geen poltieik van taksen. 
Waarom hebben mensen geenrespect voor de regels. Werken ook aan betrokkenehid van bewoners, vb; bij 
reinigen van Beekkant. Maar ook aanklacht van te weinig gemeneschappelijke dienstverlening. Maar regels 
moetn ook de leefgewontes van de mensen respecteren.  Vb van de gekleurde zakken, soms te weinig 
leefruiimte om dat te doen, ook problemen met ophaalritme. Door boetes te gven, gaan mensen niet meer 
sorterne, maar alles in dezelfde zak stoppen. Ook veel verhuizinen in brsl,  wat met oude meubels. Mensen 
kunnen niet altijd naar containerparken gaan(geen wagen) leidt tot sluikstorten. Kortom, rgels niet 
aangepast aan leefgewoontes van de mensen. Mensen niet schyuldig maken, meer investeren in 
gemeenschappelijke diensten. Maar er wordt minder geinvesteerd in ciollectieve dienstverlening. 
Zal gas problemen van afval oplossen.  Antwoord is neen.  Diver voorbeelden, cf. spuwen op de grond. 
Gasboetres lijkt meer op een manier van geld te verzamelen. Tegen gasboetes, zijn meer een probleem dan 
een oplossing. Boetes ook niet in verhouding tot de inkomsten van de mensen. 
 
Akkood dat gas dient om geld op te brengen. Maar komt dit ten goede aan ambtenaren die alle vuilnis 
mogen ruimen.  
Vicieuze cirkel wat eerst investeren of bestraffen 
Waarim mensen afval gooien,is men altijd op de hoogte hoe mensen moeten leven?. Ook nood aan 
permanente informatie/ meer spreken met de mensen? 
Nood aan meer vuilnisophaling – ritme aangepast aan de mensen. (meermaals per week) 
Ook implementeren van andere oplossingen (vb ondergrondse containers) 
Rekenjng houden met beperkte mobiliteit van mensen 
Eerst dienstverlening/ dan pas sancties. 
GAS kan niet, lijkt op systeem sheriff, slechte manier om te handelen, ook willekeurig. 
 
Grootste hoop vuilnis in brussel is niet mensen die met hun kast niet wegkunnen, maar vooral afval van  
handelaars (restaurants, aannemers) Idem huisjesmelkers die inboedels op straat goeien. Zulke mensen 
moeten onmiddellijk bestraft worden. Jammer voor de gewone mens, die vekeerd zijn vuilzaak buiten zat. 
Collaterale schade, moeilijk te vermijden. Mensen die hardnekkig zijn in overal hun vuil te gooien, moeten 
bestraft worden. Kijk ook naar kosten voor de gemeenschap van dat soort gedrag. 
 
Toch belagnrijk dat een gebrek aancollectieve voorzieningen ook leidt tot wangedrag. Meer druk op de 
grote ondernemingen die de grootste vervuilers zijn. 
 
Ook belang vandialoog tussen de mensen om zaken te voorkomen. 
 
REENING houden dat mensen uit ladnen komen zonder afvalbeleid, soms nood aan lang educatief proces 
 



Wijst op informele afvalhalers (oud ijzer etrc) Moeten die steun krijgen. 
 
Meer sensibiliering in de scholen – kinderen bewust maken van afvalprobleem. 
 
IJzeropahles:vaak illegale circuit, en die ook niet weten wat te doen met restafval. Frgio’s vaak enkel 
meengeomen omwille van motor, frigo’s ook klein gevaarlijk afval (freon) Frigo’s dus heel arbeidsintensief. 
Cf recupel: verkoper moet oud materiaal terugnemen. Ook papier brengt geld op, gestolen gele zakken. 
Altijd opletten voor zij-effecten van informele economie 
 
Maar ook: repressie is vaak gemakkelijker dan preventie en sensibilisering. Men moet meer nadenken over 
processen van sensibilisering en alternatieve maatregelen. 


