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Een week lang extra controle op zwerfvuil en sluikstorten in Menen, Wervik en
Wevelgem tijdens Handhavingsweek
In de week van 17 tot 23 september voert afvalintercommunale Mirom Menen samen met de politiezones
ARRO Ieper en Grensleie en de gemeentes Menen, Wervik en Wevelgem verscherpte controles uit op sluikstort
en zwerfvuil. Denk hierbij aan vuilniszakken in grachten en huisvuil in openbare vuilnisbakken. Doel van deze
Handhavingsweek is het probleem in de kijker plaatsen, de pakkans opdrijven en een duidelijk signaal geven
dat je niet ongestraft afval kan dumpen.
Zwerfvuil en sluikstort kost de overheid handenvol geld maar ook de milieuimpact is niet gering. Zo is al voorgevallen dat zwerfvuil via het veevoeder in
magen van koeien terechtkomt. Lokale overheden krijgen er veel klachten
over. Uit enquêtes blijkt dat zwerfvuil en sluikstort bij de allergrootste
ergernissen van de doorsnee Vlaming staat. Die Vlaming moet weten dat hij
niet alleen staat met die ergernis en dat de gemeentes samen met de politie
en Mirom Menen dagelijks strijd voeren hiertegen.
Mirom Menen zet onder meer 5 camera’s afwisselend in, vooral op plaatsen
waar vaak sluikstorten worden aangetroffen zoals in de buurt van glasbollen.
Deze acties zijn succesvol te noemen. In 2017 hebben de camera’s 91
vaststellingen gedaan. Van de overtreders die geïdentificeerd werden, kreeg
uiteindelijk 74% een boete en 11% deed gemeenschapsdienst. De overige
vaststellingen werden geseponeerd (6%) of is nog in behandeling (9%).
Maar ook zonder camera’s kunnen de GAS-vaststellers van Mirom Menen vaststellingen doen. In 2017 zijn op
die manier 9 vaststellingen gedaan waarvan meer dan de helft geleid heeft tot een boete. In totaal werden in
2017 dus 100 vaststellingen gedaan.
In 2018 komen we momenteel al aan 103 vaststellingen waarvan 91 door camerabewaking en 12 door de GASvaststellers. Dit verhoogde aantal komt onder meer door de aankoop van een nieuwe camera. De problematiek
blijft dus groot, zeker als je weet dat al bovenstaande nog geen cijfers bevat van de vaststellingen van de
gemeentes en de politie.
In de Handhavingsweek zetten alle betrokken partners zich schrap om verhoogde controles uit te voeren. Niet
minder dan 50 personeelsleden -zowel van de politiezones ARRO Ieper en Grensleie als Mirom Menen en de
gemeentes Menen, Wervik en Wevelgem - zullen in de week van 17 tot 23 september de baan op gaan. Dit doen
ze niet alleen om mensen te beboeten. Heel wat burgers doen het immers wel goed. In de Handhavingsweek
worden de burgers die hun afval wel netjes achter laten beloond door hen een herbruikbare winkeltas te geven.
Het meest doeltreffende wapen tegen zwerfvuil is immers een brede positieve maatschappelijke beweging die
nee zegt tegen zwerfvuil en sluikstorten.
In de nabije toekomst hoopt Mirom Menen ook met een vaste camera op de Barakken en de LAR te kunnen
werken.
Meer info en communicatiemateriaal: www.mooimakers.be/week-van-de-handhaving

