Opgedreven acties tegen zwerfvuil en sluikstort tijdens tweede editie
Handhavingsweek
Zaventem, 17 september 2018 - Zo’n tweeduizend handhavers, dubbel zoveel als vorig jaar, zullen
tussen 17 en 23 september over heel Vlaanderen acties opzetten tegen zwerfvuil en sluikstort.
Tijdens de tweede Vlaamse Handhavingsweek gaan verscherpte controles hand in hand met
preventie en sensibilisering. In Zaventem, waar Mooimakers de handhavingsweek aftrapt, zullen
de handhavers extra aandacht hebben voor automobilisten die afval uit hun raam gooien. “Zoals
de flitsmarathons een duidelijk signaal geven dat we hardrijden niet pikken, maken we met de
Handhavingsweek duidelijk dat ons geduld met zwerfvuil en sluikstort op is.”
Politieagenten, GAS-ambtenaren, stads- en gemeenschapswachten, controleurs van De Lijn,
wegentoezichters (Agentschap Wegen en Verkeer), bos- en veldwachters, …: in heel Vlaanderen zullen
ze tussen 17 en 23 september samen de strijd tegen zwerfvuil en sluikstort opdrijven. Elke deelnemende
gemeente maakt een eigen actieplan op. Verscherpte controles – zowel in uniform als incognito – maken
daar deel van uit, maar heel wat gemeenten organiseren ook sensibiliseringsacties. Om overtreders te
identificeren, zetten steeds meer gemeenten ook camera’s in.
Mooimakers – het Vlaamse samenwerkingsverband tussen OVAM, Fost Plus en de lokale besturen
(VVSG) – organiseerde vorig jaar de eerste Handhavingsweek. Die leidde toen tot meer dan 1.600
geregistreerde pv’s en GAS-vaststellingen (lang niet alle vaststellingen werden ook geregistreerd). Dit
jaar zijn er maar liefst zo’n tweeduizend handhavers en 1426 geregistreerde acties, dat is het dubbele
van vorig jaar.
“Het is belangrijk dat we overtreders niet ongestraft laten wegkomen, maar het aantal pv’s en GASvaststellingen is geen doel op zich. Het belangrijkste is het signaal dat we willen geven met deze
Handhavingsweek, zowel aan de overtreders als aan de grote meerderheid van de Vlamingen die hun
buurt wél proper houden”, benadrukt Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege. “Je kan de
Handhavingsweek vergelijken met de jaarlijkse flitsmarathons: zoals die hardrijders afschrikt, willen we
met de Handhavingsweek ondubbelzinnig maken dat we zwerfvuil en sluikstort niet tolereren.”
Extra controles op chauffeurs die afval uit wagen gooien
In Zaventem, waar Mooimakers de handhavingsweek aftrapt, zal er tijdens de Handhavingsweek extra
aandacht zijn voor afval dat mensen uit de wagen gooien. Dat afval is verantwoordelijk voor een
aanzienlijk deel van de totale hoeveelheid zwerfvuil. Er zal niet alleen extra gecontroleerd worden langs
de autowegen, onder andere in Zaventem zullen handhavers aan drukke kruispunten ook flyers en
afvalzakjes voor in de auto uitdelen.
“Die combinatie van controle en sensibilisering is cruciaal voor het slagen van de strijd tegen zwerfvuil en
sluikstort. Niet alleen tijdens de Handhavingsweek, maar altijd en overal”, zegt Mooimakers-voorzitter
Henny De Baets. “Handhaving is een noodzakelijk sluitstuk, overtreders moeten weten dat we steeds
strenger controleren en dat we sluikstorten en het dumpen van zwerfvuil streng bestraffen. De rest van
Vlaanderen moet weten dat we hun ergernis over zwerfvuil en sluikstort delen, maar dat we de strijd niet
kunnen winnen zonder hun hulp.”
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