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Stappen veegplan

• Wat zijn de belangrijkste onderdelen van een veegplan?
Waar (type locatie)

Wanneer

Frequentie

Techniek + materiaal

Stadsbreed en/of wijkgericht

Zelf doen of laten doen



Stappen veegplan

• Stap 1: Planning per gebied

• Stap 2: Breng in kaart over welk materiaal de veegdienst beschikt

• Stap 3: Optimaliseren veegplan

• Stap 4: Flankerende maatregelen



Stappen veegplan

• Stap 1: Planning per gebied
Lijst de deelgebieden op

Bepaal de schoonheidsgraden

Bepaal de vervuilingsgraden

Bepaal de veegfrequentie

Plan de veegrondes in

• Stap 2: Breng in kaart over welk materiaal de veegdienst beschikt

• Stap 3: Optimaliseren veegplan

• Stap 4: Flankerende maatregelen



Stap 1: planning per gebied

• Bepaal de schoonheidsgraad per gebied
Bepaal de netheidsgraad / ambitieniveau voor een bepaald deelgebied

Doe dit realistisch

Om het werkbaar te houden: werk met maximaal drie schoonheidsnormen

Bepaal deze normen op basis van fotomateriaal en vertaal deze in scores

Voorbeeld 1 Voorbeeld 2
Graad 5: geen zwerfvuil

Graad 4: bij nader inzien toch zwerfvuil

Graad 3: vervuiling wordt niet getolereerd Graad 3: zichtbaar her en der

Graad 2: matige vervuiling wordt getolereerd Graad 2: over groot deel zwerfvuil

Graad 1: vervuiling wordt getolereerd Graad 1: nagenoeg overal zwerfvuil



Schoonheidsgraden 



Stap 1: planning per gebied

• Bepaal de schoonheidsgraad per gebied. 

• Zie indeling netheidsbarometer:

Graad 3: typeomgevingen die beeldbepalend zijn of die burgers belangrijk achten
Centrumstraat
Openbaar domein (voor recreatie, sport en toerisme)
Woonwijk met ontmoetingsfunctie
Woonwijk zonder ontmoetingsfunctie
Landelijke weg (voor landbouwverkeer en fietsers/voetgangers) 

Graad 2: overige type-omgevingen
Openbaar vervoerstopplaats
Winkel-Wandelstraat

Graad 1: type-omgevingen die minder beeldbepalend zijn of waar vervuiling wordt 
getolereerd

Industrieterrein
Hoofdstructuurweg
Afvalverzamelpunt 



Stap 1: planning per gebied

• Bepaal de vervuilingsgraad per deelgebied
De snelheid van vervuiling is afhankelijk van een groot aantal factoren:

₋ De nabijheid van scholen, horeca, hangplekken van jongeren, …

₋ De aanwezigheid van afvalverzamelpunten (glasbollen, maar ook vuilnisbakken)

₋ De inrichting van de omgeving en de aanwezigheid van vuilnisbakken

Betrek de uitvoerders hierbij.

• Graad 3: vervuilt snel

• Graad 2: vervuilt matig

• Graad 1: vervuilt traag



Stap 1: planning per gebied

• Bepaal de veegfrequentie per gebied
Schoonheidsgraad x vervuilingsgraad



Stap 1: planning per gebied

SCHOONHEIDSGRAAD

1 2 3

VERVUILINGSGRAAD

1 1 2 3

2 2 4 6

3 3 6 9

Voorbeeld: veegfrequentie:
• Score 1: jaarlijks jaarlijks 
• Score 2: halfjaarlijks halfjaarlijks
• Score 3-4: ieder seizoen viermaandelijks
• Score 6: maandelijks tweemaandelijks
• Score 9: wekelijks maandelijks



Stap 1: planning per gebied

• Plan de veegrondes (efficiënt) in.
Welk gebied hoe vaak?

Hoe verloopt de ronde?

• Maak een jaarkalender op
Hou rekening met seizoensgebonden gebeurtenissen.

₋ Start van het schooljaar (eind augustus)

₋ Bladval in de herfst (half november – begin december)

₋ Maaien van de bermen

₋ Kiembodem van het onkruid (februari – april)

Met aandacht voor ad hoc evenementen
₋ Tijdelijke werven

₋ Publieke evenementen



Stappen veegplan

• Stap 1: Planning per gebied

• Stap 2: Breng in kaart over welk materiaal de veegdienst beschikt
Machinaal en manueel vegen

Ambitieniveau versus personeel en materiaal

Welk materiaal waar

Externe aannemer

Jaarkalender aanvullen

• Stap 3: Optimaliseren veegplan

• Stap 4: Flankerende maatregelen



Stap 2: Breng in kaart over welke middelen de veegdienst beschikt

• Machinaal en manueel vegen
Welk materiaal aanwezig?

Staat van het materiaal?

Onderhoudscontract of zelf onderhoud?

Voldoende medewerkers die met dit materiaal kunnen werken?
₋ Werd een opleiding voorzien voor het gebruik van de straatstofzuiger?

₋ Zijn er voldoende chauffeurs om de veegwagen te bedienen?

• Kan het ambitieniveau gehaald worden met de huidige 
personeelsbezetting en het aanwezige materiaal?

Wat doen we zelf / wat besteden we uit?

Maak eventueel een lastenboek op.



Stap 2: Breng in kaart over welke middelen de veegdienst beschikt

• Bepaal per straat welk materiaal kan ingezet worden
Verhoogde fietspaden

Aanwezigheid varkensruggen

Fietsenstallingen

• Schakel eventueel een externe aannemer in

• Vul de jaarkalender aan met 
het in te zetten materiaal

de externe aannemer



Stappen veegplan

• Stap 1: Planning per gebied

• Stap 2: Breng in kaart over welk materiaal de veegdienst beschikt

• Stap 3: Optimaliseren veegplan
Evalueer de behaalde schoonheidsgraad

• Stap 4: Flankerende maatregelen



Stap 3: optimaliseren veegplan 

• Evalueer per deelgebied of de schoonheidsgraad werd behaald:
Groen: goed, inspanning evalueren in functie van ingezette middelen

₋ Kan het efficiënter

₋ Is deze hoge score noodzakelijk: schoonheidsgraad 3 bijv. voldoende

Geel: voldoende, maar meer opvolging voorzien

Rood: onvoldoende, vergt onmiddellijke actie

• Betrek de uitvoerders hierbij.

• Maak gebruik van de netheidsbarometer.



Stappen veegplan

• Stap 1: Planning per gebied

• Stap 2: Breng in kaart over welk materiaal de veegdienst beschikt

• Stap 3: Optimaliseren veegplan

• Stap 4: Flankerende maatregelen
Aankondigen van veegacties

Rol van de bladblazer

Veeg visueel

Wat bij een externe aannemer



Stap 4: flankerende maatregelen

• Aankondigen van veegacties in straten
Aanpassen politiereglement

Tijdig plaatsen van duidelijke verkeersborden

Extra zichtbaarheid door plaatsen van een wimpel.

Geen volledige wijk in één keer (tekort parkeerplaats)

• Stuur een medewerker met een bladblazer mee met de veegwagen



Stap 4: flankerende maatregelen

• Veeg visueel
Manueel: overdag op plaatsen waar veel burgers zijn

Machinaal: bevestig een paneel aan de veegwagen om extra zichtbaar te vegen

• Indien externe aannemer
Zijn er goede afspraken naar planning? (vooraf doorgeven welke straten op de planning staan)

Wordt in de planning een buffer voorzien voor ad hoc opdrachten?

Zijn er goede afspraken naar controle/evaluatie?


