Camera’s en markering moeten komaf maken met
slechte naam snelwegparking in Peutie

Peutie, 11 november 2020 - Mooimakers zet de strijd met zwerfvuil en sluikstort onverbeten
verder. Na de Week van de Handhaving in oktober, richt ze nu samen met het Agentschap
Wegen en Verkeer (AWV) haar pijlen op de snelwegparking in Peutie. De stopplaats langs de
E19 richting Antwerpen lokt nu te vaak sluikstorters en is een doorn in het oog van gebruikers
en de lokale besturen van Vilvoorde en Steenokkerzeel. Door het inzetten van mobiele
camera’s hopen alle partijen definitief een einde te maken aan het sluikstorten.
De Week van de Handhaving vond dit jaar al voor de vierde keer plaats. Van 5 tot en met 11 oktober
werden er 415 acties opgezet in 184 deelnemende gemeenten door allerhande handhavers.
Mooimakers ondersteunde de lokale besturen met een digitaal startmoment, praktijkvoorbeelden en
structurele communicatie. De week zelf werd onder de aandacht gebracht met radiospots en een
social campagne. Meer dan 1.000 deelnemers hielpen mee om te handhaven. Naast vormingsessies,
extra controles - al dan niet in uniform - en het doorzoeken van sluikstort, werden positieve acties
beloond, extra camera’s ingezet en werden vervuilers aangesproken op hun gedrag.
Meer dan 1.500 vaststellingen
Controleren en sensibiliseren zijn één ding, maar wanneer het uit de hand loopt, moet er ook
opgetreden worden. In dat opzicht gingen in heel Vlaanderen handhavers tijdens de Week van de
Handhaving erg strikt controleren op wanneer er toch nog mensen afval probeerden te dumpen. Dit
leidde tot 1.250 GAS-vaststellingen voor zwerfvuil en sluikstort.

Er werden ook 155 PV’s gerapporteerd voor overtredingen van zwerfvuil en sluikstort en camera’s
registreerden 184 overtredingen. “We zijn erg tevreden met dit resultaat”, zegt Jan Verheyen van
Mooimakers. “De Week van de Handhaving was door de impact van het coronavirus aan een
uitzonderlijke editie toe, maar heeft wel opnieuw haar nut bewezen. De vele acties en vastgestelde
overtredingen motiveren ons om dit project ook volgend jaar weer op de agenda te plaatsen en
misschien zelfs uit te breiden.”
Opnieuw een propere parking
Mooimakers breit meteen een vervolg aan de Week van de Handhaving en pakt deze maand één van
de doornen in het oog van heel wat autobestuurders aan. De snelwegparking op de E19 in Peutie
(richting Antwerpen) staat jammer genoeg bekend voor het sluikstort dat er rondslingert. Daar wil
Mooimakers samen met alle partners - het AWV, de lokale en federale wegpolitie, Incovo, Interza en
de lokale besturen van Steenokkerzeel en Vilvoorde - de situatie omkeren naar een propere parking.
“De snelwegparking in Peutie is al langer een probleem.”, zeggen Kurt Ryon, burgemeester van
Steenokkerzeel en Katrien Vaes, schepen van openbare werken in Vilvoorde. “Daar willen we nu
komaf mee maken en we zijn ervan overtuigd dat deze samenwerking met Mooimakers de manier is
om dat voor mekaar te krijgen.”
Concreet werden er begin november mobiele camera’s geplaatst en borden die aangeven dat er
gefilmd wordt en de sluikstorters dus op de gevoelige plaat worden vastgelegd. In oktober werd er
alvast een nulmeting gedaan, de hoeveelheid afval dat toen op de snelwegparking van Peutie werd
opgehaald, zal als maatstaf dienen om de evolutie en de efficiëntie van de mobiele camera’s op te
meten. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters: “Het Agentschap Wegen
en Verkeer stelt de parking langs de E19 in Peutie ter beschikking om voor deze actie van
Mooimakers, camera’s en bijhorende borden te plaatsen om sluikstorten en zwerfvuil tegen te gaan.
Samen hopen we op een goed resultaat waarbij een verschil merkbaar zal zijn. In de aanpak van
zwerfvuil werkt het Agentschap Wegen en Verkeer momenteel al op een driesporenbeleid:
sensibiliseren, verbaliseren en opruimen.”
Het project, waarvoor lokale besturen al langer vragende partij waren, zal minimum vier maanden
lopen, tot en met februari, met een optie voor verlenging. Indien de resultaten goed zijn streeft
Mooimakers er naar om dit project structureel te laten overnemen door de partners. “Als Mooimakers
zijn we trots dat we de samenwerking tussen alle partijen tot stand hebben kunnen brengen en
daarmee de katalysator van dit project zijn. De ambitie moet zijn om van de parking in Peutie opnieuw
een propere parking te maken.”, besluit Jan Verheyen namens Mooimakers.

Over Mooimakers
Mooimakers is de motor van de strijd tegen zwerfvuil en sluikstorten in Vlaanderen. Mooimakers
organiseert campagnes, voert onderzoek, stimuleert kennisuitwisseling, ondersteunt op een proactieve
manier alle betrokken actoren en zet zelf aanstekelijke acties op. Mooimakers is het merk waaronder
Vlaanderen Mooi uitvoering geeft aan haar beleid. Vlaanderen Mooi is het initiatief tegen zwerfvuil en
sluikstorten van de OVAM, Fost Plus en de VVSG. De OVAM is verantwoordelijk voor het afvalstoffen, materialen- en bodemsaneringsbeleid in Vlaanderen. Fost Plus is verantwoordelijk voor de inzameling
en recyclage van huishoudelijke verpakkingen in België. De lokale overheden zijn verantwoordelijk voor
de openbare netheid en zijn verenigd in de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (vvsg).
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