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‘Samen voor een proper Asse’
Week van de Handhaving 17/9 t.e.m. 23/9

De Vlaamse handhavingsweek rond zwerfvuil en sluikstorten, een initiatief van
Mooimakers, vindt plaats van maandag 17 t.e.m. zondag 23 september.
Zwerfvuil en sluikstort vormen voor veel burgers een grote bron van ergernis. Dat
bleek ook uit onze bevraging ‘As ’t aan u ligt’.
Tijdens de Week van de Handhaving vragen we verhoogde aandacht voor sluikstort
en zwerfvuil. Naast extra toezicht door politie en gemeenschapswachten willen we
ook de sociale controle op deze problematiek opvoeren. We willen dat burgers
beseffen dat je op het openbaar domein niet zomaar afval kan achterlaten.
Een sluikstort melden kan heel eenvoudig via www.asse.be/meldingen of
sterkinopruimwerk@asse.be
Als gemeentebestuur trekken we resoluut de kaart van netheid en nemen we tal
van maatregelen om zwerfvuil en sluikstort tegen te gaan:






nieuwe straatvuilnisbakken;
afvalstraten met ondergrondse afvalcontainers;
meer controles op sluikstort;
meer opruimpersoneel en straatveegmachines;
ondersteuning van de vrijwilligers bij opruimacties.

Iedereen houdt van een propere gemeente want een propere gemeente is een
mooie gemeente.
Burgers, scholen, verenigingen en groepen die de handen uit de mouwen steken,
krijgen hierbij ondersteuning: ze ontvangen opruimmateriaal en maken kans op
mooie beloningen!
Het gemeentebestuur liet ook een filmpje maken dat de inwoners wil

-

informeren over wat het bestuur allemaal doet voor een nettere gemeente,
sensibiliseren voor een nette gemeente: de stortvloed aan zwerfvuil en
sluikstort is veel te groot (zo groot dat de dagelijkse verwerking ervan nog
amper lukt, ondanks de vele inspanningen).
motiveren: een oproep naar elke inwoner om zich betrokken te voelen en
zich samen met ons in te zetten voor een proper Asse.

We willen laten zien dat het helemaal niet zo moeilijk is als iedereen een inspanning
doet, van jongs af aan. Een propere gemeente, da’s kinderspel!
We lanceren het filmpje op vrijdag 14 september om 18.30 uur op onze
Facebookpagina ‘Gemeente Asse’. Vanaf maandag 17 september draait het, tijdens
de handhavingsweek, ook op Ring-tv.
Meer info
Bevoegde mandataris: Yoeri Vastersavendts, T 02 452 81 68,
yoeri.vastersavendts@asse.be
Bevoegde dienst: dienst Milieu, T 02 454 19 23, milieu@asse.be

