ZWERFVUILPLAN
CD&V BRUSSEL
“Behandel anderen zoals je zelf behandeld wil
worden.” Op het eerste zicht mag dat dan misschien
wel een nogal wollige en religieus getinte leefregel
lijken, er zit wel een grote kern van waarheid in
vervat. Wanneer je iets of iemand apprecieert, zal je
daar hoogstwaarschijnlijk ook zorg voor dragen.
En toch zien we dat de straten van
onze hoofdstad er al te vaak ongelooflijk vuil bij liggen. Vuilniszakken worden te pas en te onpas
buiten gezet, afvalbakken puilen
uit en heel wat plekjes krijgen systematisch af te rekenen met sluikstorters.
Ook de coronacrisis heeft hier een
steentje toe bijgedragen, want de
hoeveelheden zwerfvuil in de parken en op de pleinen steeg sindsdien enorm, waardoor sommige
publieke plekken bijna één grote
afvalcontainer werden. Uit cijfers
bleek dat het aantal gevallen van
sluikstort langs gewestwegen en
rond glasbollen met respectievelijk 31% en 5% steeg, terwijl er
slechts een handvol camera’s worden ingezet om daders te kunnen
betrappen.
Bovendien heeft de brokenwindowstheorie al meermaals aangetoond dat omgevingen die reeds
vervuild zijn, nog méér vuil aan-

trekken. Het netjes houden van de
stedelijke omgeving heeft een preventief effect ten aanzien van vandalisme, openbare dronkenschap
een heel wat andere negatieve fenomenen. Ook in andere wereldsteden, zoals New York, werd daar
al sterk op ingezet de afgelopen
decennia.
De Brusselaars vormen een trots
volk, maar die fierheid smelt helaas bij velen weg als sneeuw voor
de zon wanneer het over de openbare netheid gaat. Het gewestelijk
beleid laat maar al te veel betijen
en algemeen genomen bekommeren veel te weinig mensen zich
om de manier waarop onze straten worden ontsierd. Misschien
moeten we maar gewoon eens
alle vuilnisbakken in het Brussels
Gewest gewoon weghalen, aangezien ze toch niet (correct) gebruikt
worden?

Bij CD&V Brussel weigeren we ons
neer te leggen bij die vaststelling.
We blijven ons met hart en ziel
inzetten om iedereen voldoende
kwaliteitsvolle publieke ruimte te
kunnen aanbieden, waar mensen
elkaar volop kunnen ontmoeten.
Geef de Brusselaars de straten die
ze verdienen, maar geven de straten dan ook de Brusselaars die ze
verdienen. Wie zich ergens thuis
voelt, vervuilt de omgeving niet.
Simpel.

Wat in buitenlandse steden als
Tokyo, Amsterdam, Wenen en Zurich mogelijk is, moet ook in de
hoofdstad van Europa kunnen,
niet?
Uiteraard zullen we met dit plan
niet plots alle Brusselse straten
spic en span krijgen, maar we willen wel graag enkele concrete en
laagdrempelige initiatieven voorstellen die kunnen bijdragen tot
de oplossing van het netheids- en
zwerfvuilprobleem.

EEN OPLOSSING IN TWEE DELEN
Als we de Brusselse straten eindelijk écht proper willen krijgen,
zullen we op twee fronten actief moeten zijn. Langs de ene
kant moeten we uiteraard blijven inzetten op sensibilisering
en preventie, maar we moeten ook repressief durven ingrijpen
wanneer die aanpak niet langer volstaat.

SENSIBILISERING EN PREVENTIE
VOER STATIEGELD IN OP BLIKJES EN PLASTIC FLESSEN,
waardoor ze niet zo makkelijk achteloos weggegooid worden na gebruik.
ZORG VOOR VOLDOENDE VUILNISBAKKEN
in parken en openbare ruimte, die dankzij
slimme weegsystemen ook op het juiste moment
leeggemaakt kunnen worden om uitpuilende hopen afval te vermijden.
VOORZIE DRAAGBARE (PAPIEREN) VUILNISZAKJES
aan de ingang van drukke groene ruimtes,
zodat niemand zijn of haar afval laat slingeren in het park of bos.
ZET IN OP ONDERGRONDSE SORTEERPUNTEN EN AFVALINZAMELING,
zodat het vuil verder uit het zicht blijft
en afval makkelijk en efficiënt verzameld kan worden.
DEEL ZAKASBAKJES UIT AAN ROKERS,
die nu nog al te vaak een vrijgeleide krijgen om hun peuken
zomaar op straat te gooien. Als je weet dat één weggegooide peuk
al tot 500 liter water kan verontreinigen, dan weet je meteen
ook dat ze niet zomaar ‘een klein stukje zwerfvuil’ zijn!

10
recyparken
voor het
Gewest,
dat is het
minimum.
SCHAKEL DRONES IN
op drukke dagen en bij grote evenementen die makkelijk
kunnen opsporen waar en wanneer er zich afval begint
op te stapelen, zodat de netheidsdiensten makkelijk kunnen
zien wanneer ze een tandje moeten bijzetten.

SENSIBILISERING EN PREVENTIE
EEN JAARLIJKSE ACTIE UIT VOOR ‘DE PROPERSTE WIJK VAN BRUSSEL’,
waarbij de winnaars getrakteerd worden op een buurtbarbecue
of op consumptiecheques die ze kunnen gebruiken bij
de lokale handelaars – en koppel dit aan de uitrol van een
netheidsbarometer, zodat elke buurt zelf op elk moment
kan nagaan hoe goed ze scoren of wat er beter kan.

Voer statiegeld in op blikjes
en plastic flessen.

DUID IN ELKE GEMEENTE ENKELE ‘WASTE WATCHERS’ AAN
die op het terrein rondlopen om de buurtbewoners
te informeren en sensibiliseren omtrent hun afval,
maar geef hen ook de bevoegdheid om boetes uit te delen
indien nodig – ah ja, want wie niet horen wil, moet voelen.
BREID HET AANBOD AAN RECYPARKEN GEVOELIG UIT,
want momenteel zijn er veel te weinig voor het aantal Brusselaars.
We horen al jarenlang plannen over nieuwe Recyparken,
maar die zijn er nog steeds niet! Tien Recyparken voor
het Brussels Gewest, dat is het absolute minimum.
ZET MEER IN OP HET SUCCES VAN DE MOBIELE RECYPARKEN,
die hun nut al meer dan bewezen hebben.
Zo geef je iedereen de kans om hun afval en
rommel netjes op te ruimen in hun eigen buurt!
Bovendien kan je nu al een ophaling van grof huisvuil
aan huis aanvragen, dat initiatief moet méér Brusselaars bereiken.
DENK OOK AAN ZWERFVUIL DAT IN DE WATERLOPEN BELANDT.
Door opvangnetten te gebruiken die het afval
kunnen filteren uit het water, zetten we een
nieuwe stap richting proper water.

REPRESSIE
BREID HET CONTROLESYSTEEM OP SLUIKSTORTEN UIT,
zeker op plekken die sowieso gevoelig zijn aan sluikstorten.
Eind 2020 had Leefmilieu Brussel amper een handvol
semi-mobiele camera’s ter beschikking die sluikstorters
moesten betrappen, dat is véél te weinig.
ZET ACTIEVER IN OP HET OPSPOREN VAN SLUIKSTORTERS.
In heel wat gevallen kunnen er nog gegevens
gerecupereerd worden uit het afval dat ze achterlaten.
ZORG VOOR EEN BETERE SAMENWERKING
tussen het gewestelijke en het gemeentelijke niveau
wanneer het op openbare netheid aankomt. Op heel
wat plaatsen moet je je afvragen of Net Brussel of de
gemeente verantwoordelijk is voor de netheid op
die plaats, waardoor er vaak gewoon naar elkaar gewezen
wordt, maar daar heeft de Brusselaar geen boodschap aan!
LEG STRENGERE EN CONCRETERE STRAFFEN OP
aan diegenen die de boel vervuilen. Laat hen een dagje
meedraaien in de Recyparken of met de netheidsdiensten,
zodat ze de gevolgen van hun acties zelf ondervinden.

Hoe doen andere steden het?
AMSTERDAM: Hoge boetes op sluikstorten, een systeem van ondergrondse afvalinzameling
en de ambitie om tegen 2050 een volledig circulaire stad te worden.
KOPENHAGEN: Aangepaste vuilnisbakken met een positieve boodschap op, zodat de inwoners zich bewuster worden van hun afval.
WENEN: Eén centrale netheidsstructuur, die zich focust op sensibilisering, ophaling én repressie, naast de inzet van ‘Waste Watchers’ die informeren en boetes geven.
STOCKHOLM: Plogging, een samentrekking van ‘plocka upp’ (oprapen) en ‘jogga’ (joggen),
waarbij je tijdens het lopen ook zwerfafval opruimt – een fenomeen dat zich intussen al over
heel Zweden en de rest van Europa heeft verspreid.
MECHELEN: Gratis kajakken op de Binnendijle voor wie onderweg drijvend zwerfvuil verzamelt (geïnspireerd op Deense voorbeelden, ondertussen ook in Brussel navolging bij ‘Canal It Up’).
SINT-TRUIDEN: Taakstraffen op het containerpark voor sluikstorters.

Natuurlijk willen we graag de grootste en meest hardleerse
sluikstorters als eerste aanpakken, maar een propere stad is
wel de verantwoordelijkheid van ons allemààl.
Zowel het beleid als de burger hebben daar een belangrijke rol
in te spelen. Brussel heeft de reputatie een ‘vuile stad’ te zijn,
hoog tijd om dat blazoen op te poetsen!
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