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Geachte voorzitter 

Betreft: schriftelijke vraag gemeenteraad maart 2014 –  zwerfvuilproblematiek  

Behandelaar: S&D-fractie – Stijn Van Dingenen  

Samen met heel wat inwoners van onze gemeente, stellen ook wij als S&D-fractie vast dat de 

zwerfvuilproblematiek in onze gemeente groot is. Op tal van plaatsen wordt vastgesteld dat inwoners of 

bezoekers van onze gemeente herhaaldelijk zwerfvuil achterlaten. Het is aangetoond dat dit een 

sneeuwbaleffect genereert: bestaand zwerfvuil trekt nieuw zwerfvuil aan. 

Enkele maanden geleden keurde onze gemeenteraad een verlenging van het belastingreglement op het 

weghalen van sluikgestorte afvalstoffen goed en dit voor de periode 2014-2019. Als S&D willen we ons 

gemeentebestuur aanzetten om rond de problematiek van zwerfvuil een actief preventief beleid te 

ontwikkelen. Daarom volgende vragen:  

1. De perceptie leeft bij heel wat inwoners dat de hoeveelheden zwerfvuil in onze gemeente jaar na jaar 

toenemen. Klopt dit? Is er cijfermateriaal dat deze trend aantoont en welke evolutie merken we hierin 

de voorbije jaren? 

2. Welke kosten brengt het opruimen van zwerfvuil jaarlijks met zich mee voor de gemeentekas? Welke 

financiële evolutie zien we hierin?  

3. Hoeveel inkomsten genereerde het gemeentebestuur de voorbije drie jaar op basis van het betrokken 

belastingreglement op het weghalen van sluikgestorte afvalstoffen? Hoeveel personen ontvangen 

jaarlijks een ‘boete’ voor sluikstorten? 

4. Welk actieplan heeft het gemeentebestuur om de problematiek van zwerfvuil terug te dringen in onze 

gemeente? Welke acties plant men? 

5. Enkele jaren geleden opperde het gemeentebestuur het idee om camera’s in te zetten in 

probleemgebieden om zo zwerfvuil terug te dringen. Is dat idee ooit gerealiseerd, zo ja: waar en met 

welke resultaten?  

 

Alvast onze dank voor de antwoorden en het debat in deze op de komende gemeenteraad. 

 


