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WAT IS MIJN MOOIE STRAAT? 

Mijn Mooie Straat is een online platform dat 

lokale besturen de kans geeft om zwerfvuil en 
sluikstort makkelijk te registreren en gericht 
aan te pakken. Deze tool kan 
gebruikt worden voor 
zowel vaststellingen op 
het terrein als voor de 
opvolging en  
de rapportage 
achteraf. 

WAAROM BESTAAT MIJN MOOIE STRAAT?

Met deze tool komt Mooimakers tegemoet 

aan de noden van de lokale besturen om hun 

werking rond afvalbeleid te vereenvoudigen en 

te optimaliseren. Door de centralisatie van alle 

meldingen en registraties krijgt de gebruiker 

inzicht in de problematiek en kunnen bestaande 

en nieuwe maatregelen opgevolgd en bijgestuurd 

worden. Deze tool kan zowel op computer als op 

tablet en smartphone gebruikt worden.

Dankzij het platform hebben we ontdekt dat het 

sneller en makkelijker kan. Onze mensen op het 

terrein zijn hier enorm dankbaar voor.

“

WAT KAN MIJN MOOIE STRAAT VOOR MIJN LOKAAL BESTUUR BETEKENEN?

• Duidelijke rapportage geeft inzicht en maakt optimalisatie van de inspanningen mogelijk.

• Opvolging van meldingen worden makkelijk

• Betere samenwerking mogelijk tussen alle diensten en medewerker

• Aansturen van medewerkers op het terrein in enkele clicks

Teamleider Groen en Reiniging, Stad Turnhout



Wil je graag meer weten over Mijn Mooie Straat? 
Kijk op https://mooimakers.be/mijnmooiestraat  
voor meer info en voor de demofilm. 

• 1 centrale plaats voor meldingen van    

 incidenten rond zwerfvuil en sluikstort

• Geïntegreerd geolocatiesysteem en    

 mogelijkheid om foto’s toe te voegen

• Automatische toewijzing van incidenten aan   

 de juiste dienst of persoon

• Makkelijk overzicht van alle incidenten en hun  

 status en dit zowel in tabel als op kaart.

• Inventarissysteem voor alle vuilnisbakken in het   

 werkingsgebied. 

• Gedetailleerde inventaris mogelijk op basis   

 van locatie, type, vullingsgraad, bijplaatsingen,   

 beschadigingen, etc. 

• Overzicht creëren in alle vuilnisbakken en   

 specifieke kenmerken

• Inzicht krijgen in het gebruik en misbruik van

 vuilnisbakken om zo gericht te kunnen optimaliseren.

MODULE 1: MODULE 2:
VUILNISBAKKENPLANCENTRAAL MELDINGS- EN REGISTRATIESYSTEEM

HOE WERKT HET? 

Mijn Mooie Straat is opgebouwd uit 2 modules. De eerste behelst een centraal 

meldings- en registratiesysteem voor sluikstort en zwerfafval. De tweede module 

is het vuilnisbakkenplan. Elke module kan apart of stapsgewijs geïmplementeerd 

worden in functie van de lokale noden.


