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special

Dieter Van Besien haalt in Haacht de 
afvalbakken weg, net zoals Katrien Vaes 
in Vilvoorde, maar Bram Degrieck zet 
er in De Panne veel meer bij omdat het 
een kustgemeente is.
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    Zwerfvuil is een 
 lokale topprioriteit

Mensen laten overal zwerfvuil achter, al dan niet bewust. Wie 
een sigarettenpeuk of het klokhuis van een appel weggooit, 
staat hier meestal niet eens bij stil. Elke dag komt er zwerfvuil 
bij. Daarom vinden de schepenen Katrien Vaes (Vilvoorde),  
Bram Degrieck (De Panne) en Dieter Van Besien (Haacht) 
dat een groter probleem dan sluikstorten. Met de steun van 
Mooimakers doen ze er alles aan om het tij te keren. 

K atrien Vaes (Open VLD) heeft als schepen 
in Vilvoorde openbare werken, wijkzorg 
en groen in haar bevoegdheidspakket. 
Bram Degrieck (vroeger CD&V Plus, nu 

Het Plan-B) is schepen van toerisme, omgeving, 
stedenbouw, milieu, communicatie en informa-
tica in De Panne. Dieter Van Besien (Groen) is in 
Haacht bevoegd voor sport, senioren, informatica 
en milieu. Vilvoorde, De Panne en Haacht laten 
zich sinds anderhalf jaar door Mooimakers bege-
leiden in hun strijd tegen zwerfvuil en sluikstor-
ten, maar het thema staat al veel langer op hun 
agenda. ‘De netheid van het openbaar domein is 
een beleidsprioriteit. We hebben onder meer een 
medewerker aangeworven die zich specifiek toe-
legt op de strijd tegen zwerfvuil,’ zegt Dieter Van 
Besien. ‘Sindsdien krijgen we minder klachten van 
inwoners. Maar eigenlijk is “gooi maar weg, wij 
komen het wel oprapen” niet de juiste boodschap. 
Daarom hebben we ons kandidaat gesteld voor het 
coachingproject van Mooimakers. We proberen 
het probleem van zwerfvuil en sluikstorten en 
de evolutie ervan te objectiveren. We hebben een 
straatafvalbakkenplan en voeren metingen uit.’

Hoe belangrijk is openbare netheid voor 
Vilvoorde? En hoe groot is het probleem?
Katrien Vaes: ‘Vilvoorde kampt met een pak 
grootstedelijke problemen, de properheid van het 
openbaar domein is er daar een van. We hebben 
een werkgroep “Proper Vilvoorde” met men-
sen van de reinigingsdienst, de milieudienst, de 
preventiedienst, de politie en de afvalintercom-
munale Incovo. Ze werken op de drie klassieke 
pijlers: preventie, reiniging en handhaving. We 
hebben 140 straatvrijwilligers ter beschikking die 
ieder een deeltje van het openbaar domein proper 
houden. Het thema leeft, maar het blijft moeilijk. 
Sommige inwoners trekken het zich zeer hard aan, 
maar anderen doen maar. Wat het probleem van 
zwerfvuil sterk heeft verminderd, is de heraanleg 
van het openbaar domein in het centrum van de 
stad. Als je vieze, versleten stoepen hebt, gooien 
mensen er sneller iets weg: het is toch al vuil.’
Dieter Van Besien: ‘Ook in Haacht hebben we 
zwerfvuilmeters en -peters die een straat of een 
stuk ervan proper houden. En elk jaar is er een 
grote zwerfvuilactie met scholen, jeugdbewegin-
gen en verenigingen.’
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Dieter Van Besien:  
‘Eigenlijk is “gooi maar weg, 
wij komen het wel oprapen” 

niet de juiste boodschap.’

special interview

Is het probleem van zwerfvuil en sluikstorten 
anders in een kustgemeente? 
Bram Degrieck: ‘Aan de kust zijn er ook speci-
fieke problemen. In de zomer groeit De Panne van 
11.000 inwoners naar 50.000. Die bezoekers willen 
we geen excuus geven om zwerfvuil achter te laten 
en dus hebben we overal afvalbakken geplaatst, 
want mensen nemen een vuile luier echt niet in 
de auto mee naar huis. Daarnaast zijn er in De 
Panne achtduizend tweede verblijven. De dag dat 
het afval wordt opgehaald, is er niet altijd iemand. 
Bij vertrek zetten de gebruikers hun afval voor 
de deur. Dat is een feest voor meeuwen en katten. 
Inwoners en bezoekers krijgen drie manieren om 
hun huishoudelijk afval af te leveren: de huisvuil-
zak, de diftarcontainer en de ondergrondse contai-
ners. De huisvuilzak blijft bestaan, omdat men-
sen op kleine appartementen zeggen geen plaats 
te hebben voor een diftarcontainer. De huisvuil-
zak wordt wel duurder dan de container. Het zal 
ook verboden worden om de zakken nog ’s avonds 
buiten te zetten. We zien dat steeds meer mensen 
overstappen op een container. We hadden gehoopt 
op vierhonderd gezinnen het eerste halve jaar, het 
werden er 1600. Intussen loopt de aanbesteding 
voor onze derde optie, ondergrondse afvalcontai-
ners.’

Welk systeem heeft De Panne voor ogen?
Bram Degrieck: ‘Het was een lange zoektocht 
naar het beste concept. We willen een systeem 
waarbij mensen per kilogram afval betalen. Voor 
bewoners kan dat via de lopende rekening bij de 
afvalintercommunale. Maar hoe doe je dat voor 
bezoekers? De oplossing is een prepaidkaart, die 

bezoekers kunnen afwaarderen aan de container. Hande-
laars zullen de kaart verkopen en ook de verhuurkantoren 
werken mee. Als ze een appartement verhuren kunnen ze 
meteen ook zo’n kaart van vijf euro verkopen. Omdat toeris-
ten op voorhand betalen, hebben ze er alle belang bij om hun 
afval naar de ondergrondse containers te brengen. We willen 
zes, zeven sorteerstraatjes inrichten voor papier, karton en 
restafval. In het centrum van de gemeente komen er daar-
naast een dertigtal ondergrondse containers voor restafval, 
zodat bewoners en bezoekers hun afval in de onmiddellijke 
buurt kwijt kunnen.’

Zamelen Vilvoorde en Haacht afval ondergronds in?
Katrien Vaes: ‘Bij de aanleg van de Vaartstraat hebben we 
een ondergrondse glascontainer geplaatst. Vroeger trok de 
glasbol daar elke dag sluikstorters aan. Dat probleem is nu 
van de baan. Binnenkort gaan de glasbollen ook ondergronds 
op zes andere locaties waar vaak sluikstorten voorkomt.’
Dieter Van Besien: ‘Bij nieuwe appartementsgebouwen met 
vijftig tot zeventig woongelegenheden denken we aan het in-
richten van ondergrondse sorteerstraten voor alle fracties.’
Katrien Vaes: ‘Dat doen wij ook bij nieuwe appartementsge-
bouwen en verkavelingen. Ze werken met een badgesysteem 
voor bewoners.’

De Panne plaatst extra afvalbakjes, Vilvoorde en Haacht 
doen net het omgekeerde. Hoe komt dat?
Dieter Van Besien: ‘Het specifieke van de kust zijn de toeris-
ten, die geen band hebben met de gemeente. Bij ons zijn het 
de eigen inwoners die hun huishoudelijk afval in of naast de 
afvalbakjes deponeren. Op de bakjes waar mensen regel-
matig sluikstorten, hebben we grote stickers aangebracht. 
Buurtbewoners vragen we om mee een oogje in het zeil te 
houden. Als het probleem niet vermindert, zullen we de bak-
jes gewoon wegnemen.’
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Bram Degrieck:  
‘In de risicozones sturen we regel-
matig een brief naar alle inwoners. 
In niet omfloerste taal zeggen we 
dat zakjesdroppers asociaal zijn. 
Dat werkt.’ST
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Katrien Vaes: ‘Wij doen hetzelfde. In een inventaris heb-
ben we alle afvalbakjes genummerd. Alleen al het nummer 
schrikt sluikstorters af, het is een signaal dat we hen in het 
oog houden.’
Bram Degrieck: ‘We stonden voor de keuze: geen of veel af-
valbakjes. We kozen ervoor tweehonderd nieuwe te plaatsen, 
semi-ondergronds, met een inhoud van 200 liter. Niemand 
heeft nog een excuus om vuilnis achter te laten op het open-
baar domein. Maar ook wij hebben last van zakjesdroppers, 
inwoners die ’s ochtends op hun sloffen hun huisvuil dum-
pen. In de risicozones sturen we regelmatig een brief naar 
alle inwoners. In niet omfloerste taal zeggen we dat zakjes-
droppers asociaal zijn. Dat werkt. We willen niet dat inwo-
ners de boosdoeners verklikken, maar we vragen wel dat ze 
hen aanspreken. En af en toe betrappen we iemand, die dan 
350 euro boete moet betalen. Dat doet snel de ronde.’

Vraagt zwerfvuil een andere strategie dan sluikstorten?
Dieter Van Besien: ‘Zwerfvuil is een groter en moeilijker 
probleem. Mensen zijn er zich vaak niet van bewust dat ze 
zwerfvuil veroorzaken. Wie een sigarettenpeuk of het klok-
huis van een appel weggooit, is zich meestal van geen kwaad 
bewust. En terwijl sluikstorten doorgaans in het geniep ge-
beurt, laten mensen overal zwerfvuil achter.’
Katrien Vaes: ‘Een bijkomende moeilijkheid is dat zwerfvuil 
geen prioriteit is voor de politie. En ik begrijp dat.’
Dieter Van Besien: ‘Toch klinkt de roep om handhaving 
steeds luider.’
Katrien Vaes: ‘We hebben enkele camera’s aangekocht om 
vooral sluikstorters te betrappen. Mensen vinden het een ge-
weldig idee, maar ze verwachten er ook te veel van.’
Bram Degrieck: ‘Investeringen in het openbaar domein zijn 
zeer belangrijk. Ook communiceren is noodzakelijk. Maar 
het is al zeer moeilijk om de eigen bevolking te bereiken, laat 
staan de bezoekers.’

Dieter Van Besien: ‘Ik denk dat preventieve 
maatregelen het effectiefst zijn: producenten 
moeten minder verpakkingen gebruiken en we 
moeten statiegeld invoeren op blikjes en pet- 
flessen.’
Bram Degrieck: ‘De wetgever mag wat mij betreft 
meer initiatief nemen, ook tegenover de produ-
centen. Wat de Europese Commissie onlangs 
voorstelde, regels om het plastic zwerfvuil in zee 
terug te dringen, is een sterk signaal. Ik ben ook 
voor statiegeld, dat zal een belangrijk stuk van 
het zwerfvuilprobleem oplossen omdat je waarde 
geeft aan afval. We hebben nu zelf 25.000 her-
bruikbare bekers aangekocht. Het gebruik ervan, 
met een waarborgsysteem, zal verplicht zijn op 
elk evenement. Op ons grote muziekfestival op 
het strand is dat perfect verlopen.’
Katrien Vaes: ‘Bijna alle partijen in de gemeen-
teraad hebben zich achter de invoering van het 
statiegeld geschaard.’
Dieter Van Besien: ‘Dat signaal van de gemeen-
ten is zeer belangrijk. Wij worden met het pro-
bleem zwerfvuil geconfronteerd, wij dragen er de 
gevolgen van.’
Bram Degrieck: ‘De kosten voor De Panne zijn 
zeer groot. In de zomer zetten we elke dag twin-
tig medewerkers in om het zwerfvuil op te rui-
men.’
Katrien Vaes: ‘Heeft De Panne veel last van 
zwerfvuil op het strand?’
Bram Degrieck: ‘Tot twee, drie jaar geleden wel. 
Toen hebben we iedere honderd meter een semi-
ondergronds afvaleilandje geplaatst. Sindsdien 
zijn de stranden veel properder. Maar je moet de 
containers wel elke avond leegmaken.’
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special interview

We hebben het vaak over generieke maatregelen 
tegen zwerfvuil. Moeten we niet meer 
productgericht werken?
Katrien Vaes: ‘Elk perron van ons nieuwe busstati-
on heeft een peukentegel. Op die plek, waar rokers 
moeten wachten, is die maatregel zeer efficiënt.’
Dieter Van Besien: ‘Het statiegeld is een goed 
voorbeeld van een productgerichte ingreep. Als 
we dat deel van het zwerfvuil kunnen voorkomen, 
hebben we ruimte om iets aan de andere fracties te 
doen, bijvoorbeeld aan de plastic zakken.’  

Wat betekent Mooimakers voor uw beleid?
Katrien Vaes: ‘Mooimakers zorgt voor verdieping 
en concentratie. We brengen de afvalbakjes in 
kaart, we nummeren ze, we vragen ons af of ze op 
de juiste plaats staan, we nemen er enkele weg om 
het effect ervan te zien. We kijken welke plaatsen 
zeer gevoelig zijn voor sluikstorten, welke karakte-
ristieken die plekken hebben.’
Dieter Van Besien: ‘Naast een sterke nadruk op 
het afvalbakkenplan zorgt Mooimakers ook voor 
allerlei promotiemateriaal dat we gebruiken op 
buurtfeesten, kermissen.’
Bram Degrieck: ‘En er is financiële ondersteu-
ning. Op zondagavond gooide iedereen zomaar 
zijn zakken met vuilnis in de verluchtingskokers 
van de ondergrondse parkeergarage. Soms lagen 
er meer dan honderd in. Nu zullen we boven op de 
kokers mooie banken plaatsen, een investering van 
30.000 euro die we zonder de steun van Mooima-
kers misschien niet zouden doen. Ook belangrijk 
is de kennis die Mooimakers inbrengt. Voor het 
concept van ons ondergrondse afvalsysteem was 
die zeer belangrijk.’

Welke rol speelt de afvalintercommunale in het 
zwerfvuilverhaal?
Dieter Van Besien: ‘Bij ons is die vrij beperkt. Eco-
Werf coördineert de “operatie proper”, een scho-

lenactieplan met betrekking tot zwerfvuil. Maar ze is toch 
vooral bezig met afval ophalen en verwerken.’
Katrien Vaes: ‘Bij Incovo is zwerfvuil wel een belangrijk 
thema. Wij hebben zoals gezegd 140 straatvrijwilligers. De 
intercommunale trekt eenzelfde project nu in de vier an-
dere gemeenten van haar werkingsgebied. Incovo is ook de 
trekker van het project anonieme wegen, verbindingswe-
gen waar veel zwerfvuil ligt. We zullen er drie verschillende 
communicatieborden testen en het effect ervan meten.’
Bram Degrieck: ‘IVVO ondersteunt de grote zwerfvuilac-
tie in het voorjaar, elke deelnemende vereniging krijgt 200 
euro. Ook hun kennisinbreng is belangrijk.’ 

Hoe meet u het effect van de inspanningen op het vlak van 
zwerfvuil?
Dieter Van Besien: ‘We kunnen zeker nog wat meer objec-
tieve meetinstrumenten gebruiken.’
Bram Degrieck: ‘De netheidsbarometer is een goed instru-
ment maar de meting zou telkens door dezelfde persoon op 
dezelfde plaats en hetzelfde moment moeten gebeuren.’
Katrien Vaes: ‘Als de reinigingsdienst net voorbij is geko-
men op de plek waar gemeten wordt, geeft dat een vertekend 
beeld. Misschien is het toevallig net proper op een bepaalde 
plek.’
Bram Degrieck: ‘Cijfers zijn niet zaligmakend, je kunt er 
vaak vele kanten mee uit.’
Katrien Vaes: ‘Uiteindelijk is wat de inwoners zeggen over 
de netheid het allerbelangrijkste.’ •

SARA COESSENS IS PROJECTMEDEWERKER OPENBARE NETHEID BIJ INTERAFVAL 

PIET COOPMAN IS STAFMEDEWERKER AFVALBELEID

BART VAN MOERKERKE IS REDACTEUR VAN LOKAAL

Katrien Vaes: 
‘We hebben enkele camera’s 
aangekocht om vooral sluik- 
storters te betrappen. Mensen 
vinden het een geweldig idee, 
maar ze verwachten er ook  
te veel van.’
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