PRAKTIJKHANDBOEK
0. Inleiding
Mensen storen zich heel erg aan fenomenen zoals zwerfvuil, sluikstorten en hondenpoep. Het zijn kleine vormen
van overlast die er mee voor zorgen dat burgers zich in een buurt of straat niet veilig voelen. Daarom is het nodig
om deze 'kleine' problemen aan te pakken. En dat kan!

0.1 Een handboek met praktische inspiratie
Dit praktijkhandboek is uw inspiratiebron om dit soort overlast te verminderen. Dit handboek is heel bruikbaar omdat
het is gemaakt in samenwerking met de lokale besturen. Zo vindt u in dit document heel wat concrete voorbeelden
uit de praktijk. Al de tips & tricks uit dit handboek helpen u een beleid op te stellen en uit te voeren om de openbare
ruimte net te houden.

0.1.1 Samenwerking tussen verschillende partners
De informatie in dit praktijkhandboek werd verzameld door de verschillende partners die betrokken zijn bij
'Indevuilbak': de OVAM, Fost Plus, VVSG, en de medewerkers van het Netheidsnetwerk Indevuilbak. Dit handboek
zullen we regelmatig aanvullen met lokale voorbeelden uit de praktijk en met nieuwe inzichten.

0.1.2 Beleidstips en praktische voorbeelden
Deze gids helpt u om problemen met zwerfvuil in de openbare ruimte doeltreffend aan te pakken. Daarom zijn deze
drie ingrediënten belangrijk in dit handboek:
1.

Ondersteuning bij het opzetten van een lokaal netheidsbeleid

2.

Praktijkvoorbeelden als inspiratie voor een aanpak op maat van uw gemeente of regio

3.

Verzameling van alle kennis over het aanpakken van dit soort problemen

0.2 Voor wie is dit handboek bedoeld?
Dit praktijkhandboek is er voor zowel politieke beleidsverantwoordelijken als uitvoerende medewerkers van lokale
besturen in Vlaanderen. Denk bijvoorbeeld aan: medewerkers van de reinigingsdienst, technische dienst,
groendienst, milieu- en duurzaamheidsambtenaren, communicatiedienst, jeugddienst, preventiedienst,…

0.3 Vijf belangrijke pijlers
Een lokaal beleid rond netheid heeft meer kans op slagen als verschillende aspecten samen worden aangepakt in
een integraal beleid. Daarom is dit praktijkhandboek opgebouwd rond vijf belangrijke pijlers:
1.
2.
3.
4.
5.

Infrastructuur
Omgeving
Communicatie
Participatie
Handhaving

Bij elk van deze pijlers vindt u in dit handboek concrete tips om de openbare netheid van uw gemeente of regio te
verbeteren. Ook geven we zoveel mogelijk voorbeelden van hoe Vlaamse gemeenten dit in de praktijk hebben
gebracht.
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1. Een goed plan tegen overlast door zwerfvuil
Een gemeentebestuur staat dicht bij de mensen. Daardoor wordt het direct geconfronteerd met klachten over
(kleine) vormen van overlast zoals zwerfvuil, sluikstorten of hondenpoep. Een gemeente kan heel wat doen om
de opebare ruimte net te houden. Maar het meeste succes heeft een integrale aanpak waarbij zowel preventie,
opruimen als handhaven een plaats krijgen.
Samenwerken is belangrijk
De bestrijding van dit soort overlast is geen opdracht van de gemeentelijke reinigingsdienst alleen. Samenwerken
met andere gemeentelijke diensten of andere betrokkenen zoals het bedrijfsleven, horeca en inwoners staat
centraal bij een effectieve aanpak van fenomenen zoals zwerfvuil, sluikstorten en hondenpoep.

1.1 Het eerste werk: doelstellingen bepalen en afbakenen
Welk probleem wil u aanpakken? Dat is de eerste belangrijke vraag die u zich moet stellen. Er bestaan
verschillende vormen van afvaloverlast in de openbare ruimte: sluikstorten, zwerfvuil, hondenpoep, wildplakken,
wildplassen, graffiti. Om een beleid op te zetten, moet het eerst en vooral duidelijk zijn welke problemen u precies
wil aanpakken. Alleen zo kan u gericht doelstellingen bepalen en acties uitwerken.
Focus op zwerfvuil
In dit handboek leggen we de nadruk vooral op de aanpak van zwerfvuil en minder op sluikstorten en
hondenpoep. De reden is dat beide fenomenen meestal in een andere context ontstaan en dus een andere
aanpak vragen:
•

•

Zwerfvuil is klein afval dat we al dan niet onbewust op een niet daarvoor bestemde plaats achterlaten.
Zwerfvuil ontstaat door consumptie buitenshuis. Voorbeelden genoeg: sigarettenpeuken, kauwgom,
etensresten, blikjes, flesjes, paraplu’s, zakdoekjes,…
Sluikstorten is het achterlaten of storten van afvalstoffen op niet-reglementaire plaatsen en tijdstippen en
in de foute recipiënten. Het gaat om het bewust ontwijken van de van huisvuil of bedrijfsafvalinzameling.

1.2 De tweede stap: het probleem in kaart brengen
Als duidelijk is welke problemen u wil aanpakken, dient u een duidelijk beeld te krijgen van de omvang, de locatie
en de oorsprong van die problemen. Daarvoor bestaan er drie goede hulpmiddelen. Door deze te gebruiken zal u
het zwerfvuilbeleid meer structureel kunnen aanpakken en integreren in de gemeentelijke werking. In een latere
fase staan deze tools u toe om het effect van de getroffen beleidsmaatregelen op te volgen en te evalueren.
Minder sociale controle = meer zwerfvuil
De OVAM voerde in 2006 een onderzoek naar de samenstelling en de hoeveelheid zwerfvuil in het Vlaamse
Gewest. Er werden steekproeven gedaan in verschillende type-.‐omgevingen die gevoelig zijn voor zwerfvuil. Uit
dit onderzoek kwam onder meer naar voren dat zones met een lage sociale controle ook zwerfvuilgevoelige
plaatsen zijn.
Netheidsbarometer
De netheidsbarometer is een eenvoudig management- en meetinstrument voor zwerfvuil en algemene netheid.
Door regelmatig zwerfvuil te tellen in de straten van uw gemeente, volgt u de situatie van nabij op. Zo kan u het
probleem nauwkeurig in kaart brengen en bovendien de effecten van beleidsmaatregelen meten.
Meer info over de netheidsbarometer
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Quickscan
De quickscan is een vragenlijst. Het is de bedoeling dat alle verantwoordelijken voor de openbare netheid in een
lokaal bestuur die samen invullen. Dat gebeurt best onder begeleiding van een medewerker van het
Netheidsnetwerk. Het resultaat en het bijhorend gesprek geven aan waar de gemeente staat en wat beter kan.
Deze scan gaat heel snel, al op een tweetal uur bent u heel wat wijzer. Voor meer inlichtingen:
info@mooimakers.be.

Inventarisatie op basis van meldingen, klachten en overtredingen
Klachten of meldingen van inwoners zijn een belangrijke bron van informatie om overlast in kaart te brengen. Het
geeft meteen ook de kans om feedback te geven over wat de gemeente aan die problemen doet. Een klacht of
melding is dus niet noodzakelijk negatief. Of burgers vlot hun weg vinden naar zo een meldingspunt hangt af van
verschillende factoren:
•
•
•
•

Toegankelijk: maak dat elke inwoner vlot toegang heeft tot het meldingspunt
Doorstroming: zorg dat elke melding terecht komt bij de juiste dienst en spreek af op welke termijn zij de
melding moeten behandelen
Feedback: bezorg de burgers een ontvangstbevestiging met daarin de termijn waarop zij feedback
kunnen verwachten
Koppel terug: het gemeentebestuur kan door deze inventarisatie gepaste acties ondernemen

Mechelen doet het online
De stad Mechelen heeft een meldpunt zwerfvuil op haar website. Via een online formulier kunnen burgers een
melding, klacht of voorstel overmaken aan de stadsdiensten. Zij kunnen deze melding daarna verder opvolgen
om te zien wat er mee gebeurd is. Handig is ook de overzichtskaart met daarop de plaatsen van recente
meldingen van zwerfvuil en sluikstorten.
Hier vindt u dit online Mechels meldpunt.

1.3 Voortdurend opvolgen, evalueren en bijschaven
Een gemeente wil uiteraard weten of de inzet van mensen en middelen resultaat oplevert. Om daar een goed
beeld van te krijgen zijn twee soorten metingen nodig:
1.

2.

De kwantitatieve effectenmeten is niet zo moeilijk. Hiervoor kan een gemeente de instrumenten
gebruiken die we eerder hebben beschreven (netheidsbarometer, quickscan en inventarisatie van
meldingen en klachten). Ook een grondige opvolging van de opruimings- en bestrijdingskosten kan
hierover goede informatie opleveren.
Kwalitatieve effecten meten is heel wat moeilijker. Hoe meet u of inwoners hun gedrag hebben
aangepast? Hier zijn vooral gedragsobservaties nuttig omdat bevragingen en enquêtes veel minder
betrouwbaar zijn. Die geven meer antwoorden over wat de burgers willen doen, en minder over wat ze
effectief doen.

Door zowel deze twee soorten effecten te meten, kan het gemeentebestuur beslissen om bepaalde acties voort te
zetten of bij te sturen. Maar wees hierbij realistisch en laat u niet ontmoedigen als er niet op korte termijn
resultaten worden geboekt. Het gedrag van burgers veranderen is een werk van lange adem. Maak daarom een
onderscheid tussen de resultaten die u kan verwachten op korte en op lange termijn.
Tip: Maak onderscheid tussen resultaten op korte en op lange termijn.

1.4 Een integraal beleid steunt op vijf pijlers
Voor een succesvol zwerfvuilbeleid is een samenspel tussen vijf pijlers belangrijk
1

Infrastructuur

De inrichting van de publieke ruimte moet het mogelijk maken om deze zo goed
mogelijk proper te houden. Dit gaat onder meer over het juist plaatsen van
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zwerfvuilrecipiënten en goede materiaalkeuzes bij de aanleg van straten en
pleinen zodat vegen en opruimen van zwerfvuil vlot verloopt, …

2

Omgeving

Ook de inrichting van de publieke ruimte bepaalt of zwerfvuilgedrag wordt
bevorderd of afgeremd. Aandacht aan beeld- en gevoelbepalende elementen en
inrichting moet mee opgenomen worden, zeker op beeldbepalende plaatsen.

3

Sensibilisering en
communicatie

Communicatie is op twee manieren belangrijk. Enerzijds om de mentaliteit en het
gedrag van mensen te veranderen. Anderzijds om duidelijk te maken dat afval
achterlaten maatschappelijk niet aanvaard wordt.

4

Participatie

De betrokkenheid bij de publieke ruimte verhogen en mensen aansporen tot een
actieve medewerking bij het realiseren en het behouden van de netheid ervan.

5

Handhaving

Dit is het sluitstuk van elk beleid. Handhaving gaat van sociale controle tot boetes.

Van drie naar vijf pijlers
Vroeger spraken we van maar drie pijlers: infrastructuur, sensibilisering/communicatie en handhaving. Na een
onderzoek bleek dat de inrichting van de omgeving en het betrekken van de burgers een grote meerwaarde is
voor een succesvol beleid.
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Vijfpijlerprojecten
De stad Diest werkte rond de 5 pijlers.
Getuigenis over het nut van het project: ‘Dankzij onze deelname aan het proefproject is er nu regelmatig overleg
tussen verschillende diensten over het thema zwerfvuil. Ondertussen werd er ook een stuurgroep opgericht met
betrokken diensten om zwerfvuil (ook in de toekomst, na afloop van het proefproject) onder de aandacht te blijven
houden en om samenwerking en overleg te bevorderen. Niet enkel intern werd er regelmatig samen gewerkt.
Onder impuls van het integraal proefproject werden er ook samenwerkingsverbanden opgestart met externen
(scholen).
Na een analyse van de huidige aanpak in Diest aan het begin van het project werd een planning opgesteld met
enkele prioriteiten waarrond we gingen werken. Deze planmatige aanpak heeft ons geholpen om te kijken wat er
al goed verliep in Diest, waar we nog een tandje konden bijsteken en om de timing te bewaken. Via OVAM
kregen we regelmatig goede voorbeelden van andere gemeentes doorgestuurd en kregen we ook feedback op
onze voorstellen en initiatieven.’
Haviland richt zich op fietsers en lopers
Proefproject om zwerfvuil veroorzaakt door wielertoeristen te voorkomen en terug te dringen.
Bekijk het communicatiemateriaal in hoofdstuk 4.
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2. Infrastructuur
Voor een integraal zwerfvuilbeleid moet de pijler infrastructuur breed gezien worden. Dit gaat over de inrichting
van de openbare ruimte, de plaatsing van recipiënten, de organisatie van veegactiviteiten, ...

2.1 Veel meer dan enkel vuilnisbakken plaatsen
Extra vuilnisbakken plaatsen zien veel mensen nog vaak als dé oplossing voor zwerfvuil. Maar dat moet sterk
genuanceerd worden. Een lokaal bestuur beschikt ook over een brede waaier aan preventieve instrumenten. Zo
kan een bestuur al bij het ontwerp en de inrichting van de openbare ruimte rekening houden met het toekomstig
beheer en onderhoud.
Dit deel van het praktijkhandboek is in de eerste plaats geschreven voor gemeentelijke diensten. Ook vrijwilligers
zijn belangrijk bij het schoonhouden van de openbare ruimte. Opruimacties en permanent schoonhouden wordt
uitgebreider toegelicht bij de pijler participatie.
Ontwerpen en inrichten van de openbare ruimte
Een goede inrichting van de openbare ruimte kan ongewenst gedrag zoals zwerfvuil beperken. Daarom is het
nodig om elk ontwerp van (her)aanleg te toetsen op het voorkomen van zwerfvuil.

2.2 Alles begint bij een goed plan
Bij een goed ontwerp voor de (her)aanleg van een ruimte wordt met veel zaken rekening gehouden. Denk maar
aan: veiligheid, duurzaamheid (o.a. voorkomen van onkruid), sociale betrokkenheid van de omwonenden en
gebruikers. Het is belangrijk om respect en eigenaarschap of verantwoordelijkheid voor de openbare ruimte te
stimuleren als drempel tegen misbruik:
•
•

Hoe u de ruimte kan verfraaien, leest u bij de pijler omgeving.
Hoe u de betrokkenheid kan verhogen komt aan bod bij de pijler participatie.

2.3 Aandachtspunten bij het ontwerp en de inrichting van de openbare ruimte
Belangrijke vragen tijdens de oriëntatiefase
•
•
•
•
•
•
•
•

Welke functie zal de ruimte zal hebben (woonfunctie, een gecombineerd woon-, winkel-, kantoorfunctie,
drukke verkeersfunctie, recreatie, ...)?
Komt hier veel verkeer langs?
Welke voorzieningen zijn gepland? En welke bijhorende afvalproblemen kan u verwachten en hoe wil u
hierop anticiperen?
Moeten er afvalrecipiënten voorzien worden? Welke locatiecriteria zijn van toepassing?
Waar kunnen we eventueel recipiënten plaatsen?
Hoe kan het legen en schoonmaken van de recipiënten gebeuren?
Hoe kan er geveegd worden?
Hoe kan anonimiteit voorkomen worden?

Betrek tijdens de ontwerpfase de onderhoudsdiensten in een vroeg stadium
De diensten stedenbouw en ruimtelijke planning nemen het initiatief in de ontwerpfase en bij het opstellen van de
bestekken. Het is noodzakelijk om de diensten die zullen instaan voor het onderhoud (reinigings- en
groendiensten) vroeg in de bestek- en ontwerpfase te betrekken. Zo verhoogt u de garantie dat de nieuw
ontworpen omgeving ook in de toekomst van hoge kwaliteit is en proper zal blijven. Een andere mogelijkheid is
om de plaatsing van de recipiënten uit het ontwerp en bestek te laten en de reinigingsdienst hierover te laten
beslissen.
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Mooi of functioneel?
Ontwerpers die de vrije hand krijgen, stellen soms types van en locaties voor zwerfvuilrecipiënten voor die
esthetisch mooi ogen, maar in strijd zijn met de terreinkennis over het voorkomen van zwerfvuil bij de
reinigingsdienst. Hetzelfde geldt voor het wel of niet aanleggen van verhardingen en de keuze van materialen.
8 tips voor een slimme aanpak
Bepaalde keuzes hebben invloed op het veroorzaken van zwerfvuil en op het vegen en schoonhouden. Daarvoor
vindt u hier enkele suggesties en overwegingen:
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kies op een drukke, gemakkelijk vervuilende plaats best voor een gesloten verharding die machinaal
geveegd kan worden. Denk maar aan locaties voor afvalinzamelsystemen, aan een knooppunt van
openbaar vervoer, plaatsen waar regelmatig evenementen plaatsvinden.
Leg verhardingen zo aan dat ze gemakkelijk te onderhouden zijn, ook met veegmachines. Denk hierbij
aan trottoirranden waartegen het vuil bijeen gebracht kan worden en machinaal kan opgeveegd worden.
Voorkom te scherpe hoeken waardoor bepaalde plaatsen door de veegmachine niet bereikbaar zijn of
andere plekken waar een veegmachine niet bij kan.
Kasseien passen dikwijls perfect bij een historische kern van stad of dorp. De keerzijde is dat peuken
tussen de vele voegen blijven steken. Inzetten van een straatstofzuiger is dan bijna noodzakelijk.
Natuursteen verdraagt minder belasting door grote veegwagens en vrachtwagens van leveranciers. Als
berijden mogelijk moet zijn bepaalt dit mee de materiaalkeuze.
Voorkom muren die graffiti en tags aantrekken of voorzie ze van een coating die het verwijderen
makkelijker maakt.
Vermijd anonieme en niet verlichte plekken. Verpersoonlijk buurten waar mogelijk. Richt bijvoorbeeld
een pleintje in met een element dat symbool staat voor de buurt.
Bekijk bij het aanplanten van laanbomen met welk type boomrooster er gewerkt wordt of met welk type
van uitsparing in de verharding er gewerkt kan worden, zodat ze geen vuilnisbak worden.
Vermijd op gemakkelijk vervuilende plaatsen groen waaruit zwerfvuil moeilijk geraapt kan worden.
Bijvoorbeeld hagen en lage heesters zijn echte zwerfvuilvangers en worden op die plaatsen beter
vermeden.

Bij infrastructuurwerken door andere opdrachtgevers zorgt het lokaal bestuur er best voor dat zij ook betrokken
zijn. Denk bijvoorbeeld aan de plannen van de sociale woningbouwmaatschappij. Al te dikwijls wordt vastgesteld
dat na de oplevering en bij de aanvang van het onderhoud er keuzes zijn gemaakt die indruisen tegen de opties
die binnen de gemeente voorop staan. Dat belast de reinigingsdiensten zwaar, vaak op plaatsen die op zich al
vervuilingsgevoelig zijn.
Antwerpen test boomroosters
De groendienst van de stad Antwerpen heeft verschillende roosters voor de bescherming van boomspiegels
uitgetest. Ze hebben proefondervindelijk een aantal types roosters weerhouden die op bepaalde plaatsen hun nut
bewijzen. Andere types roosters worden geweerd omdat er veel zwerfvuil tussen blijft steken en dit bovendien
zeer moeilijk te verwijderen is. Op sommige plaatsen wordt niet met roosters gewerkt, maar met verhardingen of
wordt de boomspiegel beplant met vaste planten.
De volledige presentatie vindt u hier

Handige ontwerptips van onze noorderburen
De stichting NederlandSchoon wil zwerfafval in Nederland voorkomen en bestrijden. Ze stelde daarom een
Ontwerpwijzer op. Daarin vinden ontwerpers en beheerders praktische tips en oplossingen om de openbare
ruimte zo in te richten dat deze functioneel, aantrekkelijk en goed te beheren is. De Ontwerpwijzer bevat een
checklist om te bepalen of parkeerplaatsen, fietsrekken, doodlopende straten, enz. al dan niet ‘zwerfvuilproof’ zijn.
Deze handige Ontwerpwijzer kan u hier downloaden
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2.4 Afval inzamelen op openbare plaatsen
U geeft een goede service als u met een doordachte en consequente keuze afvalrecipiënten plaatst. Belangrijk is
voldoende capaciteit voor het afval van producten die in de openbare ruimte geconsumeerd worden. Zo helpt u
zwerfvuil te voorkomen en de openbare ruimte proper te houden. Door een goede plaatsing kan u ook vermijden
dat huishoudelijk afval in deze bakken terecht komt.
Niet enkel de taak van de gemeente
Maar niet enkel de gemeente is verantwoordelijk voor het voorzien van vuilnisbakken en dergelijke. Ook uitbaters
van bijvoorbeeld broodjeszaken, verkopers van roomijs, frituren en andere bedrijven kan u via een gemeentelijk
reglement verplichten om vuilnisbakken en andere recipiënten te plaatsen. Zo spelen ook zij een belangrijke rol in
het proper houden van de openbare ruimte.
De Vlaamse Overheid geeft subsidies voor vuilnisbakken, peukenpalen, ...
Gemeenten kunnen voor de aankoop van recipiënten om zwerfvuil te voorkomen financiële ondersteuning krijgen
van de Vlaamse overheid. Naast vuilnisbakken komen ook peukenpalen of – tegels en recipiënten voor
hondenpoep in aanmerking voor subsidie.
De voorwaarden voor subsidie vindt u terug op de website van de OVAM.
Vuilnisbakken
Vuilnisbakken zijn geen service voor mensen die in de buurt wonen, maar wel voor bezoekers en passanten.
Daardoor dienen ze dus niet gelijkmatig verspreid te worden over het gemeentelijke grondgebied. Ze moeten
vooral staan op plaatsen waar mensen buitenshuis consumeren (roken, eten, drinken, kauwen, lezen, ...).
Hieronder geven we aan welke plaatsen aangewezen zijn om een vuilnisbak te plaatsen en op welke plaatsen u
dat beter niet doet. Deze de locatiecriteria zijn samengesteld op basis van de ervaringen van lokale besturen in
de praktijk.
Aangewezen plaatsen voor vuilnisbakken
Type plaats

Omschrijving

Doorgangsplaatsen voor
voetgangers en fietsers
(niet voor doorgaand verkeer)

Plaatsen waar veel
mensen tegelijk door
bewegen.

Voorbeelden
•
•
•
•
•

Dorps- en stadscentra
Winkelstraten en winkelcentra
Markten
Parken
Stations

•

Uitgaanscentra (ook voor
plaatsing van peukenrecipiënten
is dit belangrijk
Aan openbare gebouwen (ook
peukenrecipiënten)
Eet- en drankkramen (indien
mogelijk enkel tijdens de
openingsuren)
Toeristische trekpleisters
Aan de schoolpoorten en bij de
hangplaatsen in de buurt van de
school (vb. lunchplaatsen)
Aan sportvelden
Aan drukke stopplaatsen van het
openbaar vervoer

•
•
Concentratieplaatsen

Plaatsen waar mensen
gedurende enige tijd ter
plaatse vertoeven.

•
•
•
•

Strategische punten

Andere nuttige plaatsen

•

Waar een fietsroute samenvalt
met een start-, rust- of eindpunt
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•
•

Picknickplaats
Rustpunt bij een attractie

Af te raden plaatsen voor vuilnisbakken
Deze plaatsen zijn af te raden voor het plaatsen van vuilnisbakken. De reden is dat ze op die plaatsen ook
huishoudelijk afval aantrekken:
•
•
•
•
•
•

In woonwijken
Op landelijke wegen
Aan afvalverzamelpunten (glasbollen, textielcontainers)
In industriegebieden en op bedrijventerreinen met weinig doorgaand verkeer
Op grote afgelegen parkings (zoals carpoolparkings)
Op doorgangswegen

Te overwegen plaatsen voor vuilnisbakken
Deze plaatsen zijn af te raden voor het plaatsen van vuilnisbakken. De reden is dat ze op die plaatsen ook
huishoudelijk afval aantrekken:
Gemakkelijk bereikbaar, maar niet meteen aan de weg
Om de vuilnisbakken te legen, staan ze best op plaatsen die gemakkelijk bereikbaar zijn voor de voertuigen van
de gemeentelijke diensten. Kies echter niet voor een locatie onmiddellijk aan een weg met veel doorgaand
verkeer. Dat geeft aanleiding tot sluikstorten van huishoudelijk afval.
Tijdelijke vuilnisbakken of containers
Het is ook belangrijk om aandacht te hebben voor tijdelijke vuilnisbakken op plaatsen waar een vuilnisbak niet
altijd nodig is of om de capaciteit op piekmomenten te verhogen.
•
•
•

Plaats tijdens evenementen tijdelijke vuilnisbakken die u achteraf meteen weghaalt.
Plaats in de zomermaanden bij een tijdelijke hangplaats van jongeren een tijdelijke vuilnisbak of
container.
In toeristische gemeenten kan de capaciteit van de vuilbakken buiten de stadskern na het toeristisch
seizoen verminderd worden. Denk bv. aan de ingang van een recreatiegebied, bij een toeristische
attractie, picknickplaatsen, …

Wilt u een vuilbak plaatsen in een gebied beheerd door een andere dienst?
Sommige Vlaamse diensten zoals Agentschap voor Natuur en Bos of nv de Scheepvaart kiezen ervoor om weinig
of geen vuilnisbakken te plaatsen op domeinen die zij beheren. Wil een gemeente bij een jaagpad een
picknickplaats inrichten mét vuilnisbak? Dan dient u daar vooraf afspraken over te maken met de overheidsdienst.
De gemeente zal ook de vuilnisbak moet plaatsen en opnemen in de inzamelronde.
Tips voor het spreiden van vuilnisbakken in het straatbeeld – plaatsingscentra

Bepaal de looplijn

Plaats ze zoveel mogelijk in de logische looproute van de voetgangers en
richt de inwerpopening naar de looplijn.

Goed in het zicht

Plaats vuilnisbakken goed in het zicht zodat gebruikers hem vinden én er
sociale controle is. Dus geen bakken wegmoffelen achter een hoek, haag of
muur.

Op verwachte plaatsen

Op welke plaatsen een vuilnisbak aanbevolen is of af te raden vindt u bij
‘Aangewezen plaatsen voor vuilnisbakken'.

Vermijd hinder voor
omwonenden

Voorkom bij het kiezen van de plaats hinder voor de omwonenden,
bijvoorbeeld door wespen. Vuilnisbakken staan beter niet vlak bij de
voordeur van woonhuizen. Maar ze staan liefst wel in het zicht van
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gebouwen om (het gevoel van) sociale controle te versterken, bijvoorbeeld
tegen een blinde muur of aan een openbaar gebouw.

Denk ook aan:
•
•
•

In heel drukke winkelstraten kan een vuilnisbak om de 20 à 50m noodzakelijk zijn. Tussen een
mensenmassa zijn vuilnisbakken immers moeilijk zichtbaar.
In een uitgestrekt park of domein kunnen enkele bakken volstaan. Tip: duid op infoborden met
plattegrond van het domein de plaatsen aan waar de vuilnisbakjes staan.
De spreiding zal ook afhankelijk zijn van het aantal vuilnisbakken dat de gemeente wil plaatsen en
waarvoor ze dus ook het tijdig legen en onderhouden moet voorzien.

Tip voor de communicatie bij het plaatsen van vuilnisbakken
Communiceer altijd waarom de gemeente wel of geen vuilnisbak plaatst. Communiceer zeker wanneer er
vuilnisbakken worden weggehaald. Doe dat bij voorkeur op de plaats zelf.
Wie beslist over het plaatsen van vuilnisbakken?
Het is belangrijk om in de gemeentelijke werking duidelijk aan te geven wie beslist over het plaatsen van
vuilnisbakken en dergelijke. Het is aan te raden dat één dienst steeds de eindverantwoordelijkheid hiervoor
draagt. Daarvoor kunnen verschillende gemeentelijke diensten criteria afspreken. Ook kan eventueel een
dienstoverschrijdende werkgroep opgericht worden die het vuilnisbakkenbeleid onder de loep neemt en indien
nodig aanpast.
Maak goede afspraken over:

Wie beslist over het plaatsen van vuilnisbakken?

Hoe moet men te werk gaan bij de
(her)inrichting van de openbare ruimte
met betrekking tot vuilnisbakken?

•
•

Moet de goedgekeurde criteria als leidraad nemen
Heeft toegang tot de inventarisatie van de
vuilnisbakken

•

Worden de lokalisatiecriteria maar ook het type
vuilnisbakken in het bestek of richtlijnen voor de
ontwerper meegegeven?
Wordt het onderdeel van vuilnisbakken (type en
plaatsbepaling) uit het bestek gehaald?
Wordt de reinigingsdienst of persoon/groep die
beslissingsbevoegdheid heeft betrokken zodat die
kan aangeven of, waar en hoe er vuilnisbakken
geplaatst worden en of de vuilnisbakken uniform
zijn?

•
•
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Wat is een goede vuilnisbak?
Een goede vuilnisbak dient aan deze criteria te voldoen:
Vuile vuilnisbakken schrikken gebruikers af. Ze willen de bak zeker niet
aanraken. Zo gaan ze het afval naar de bak mikken of er naast plaatsen.

Propere vuilnisbak

Zo zorgt u dat vuilbakken properder blijven:
Kies voor een gemakkelijk schoon te maken bak en reinig de vuilbakjes
regelmatig
Besteed vooral aandacht aan een propere inwerpopening
Zorg voor vuilbakken die graffitibestendig zijn
Voorkom wildplakken (stickers, affiches). Dat doet u door bijvoorbeeld
geribbeld zijdes of een eigen sticker te kleven (die bij beschadiging of
vervanging tijdig vernieuwd wordt)
Wilt u communiceren op de bak zelf om bv. met afbeeldingen aan te duiden
wat in de bak thuishoort? Zorg dan dat dit netjes kan. Kies best voor een
vuilnisbak die hierop voorzien is.

Op sommige plaatsen kunnen bijzondere of mooie vuilnisbakken een winwin zijn, zoals bij speelterreinen: de vuilbak blijft proper en is bovendien een
aantrekkelijk element in de openbare ruimte.
Aantrekkelijke vuilnisbak

Kindvriendelijke of sprekende vuilnisbakken zijn extra aantrekkelijk. Kinderen
maken hier graag gebruik van en zullen zo hun ouders mee aanzetten tot het
juiste gedrag. Denk maar aan het enthousiasme voor Holle Bolle Gijs in de
Efteling. Op speelplaatsen zorgen ze er bijvoorbeeld voor dat iets weggooien
ook op een speelse manier kan gebeuren.

Uniform

Hetzelfde type vuilnisbak in heel de gemeente helpt als herkenning. Let er bij
de keuze van het type vuilnisbak op of die bestaat in verschillende volumes.

Opvallend, herkenbaar

Mensen die niet snel een vuilbak vinden, zijn geneigd afval op de grond te
gooien. Zorg voor een herkenbare vuilnisbak door bijvoorbeeld gebruik te
maken van een opvallende kleur. Plaats vuilnisbakken op verwachte
plaatsen.

Overvolle vuilnisbakken schrikken gebruikers af. Gebruikers willen niet het
risico lopen om ander afval aan te raken. Ze zullen soms het afval in de
richting van de opening werpen of op de vuilnisbak plaatsen of ernaast
achtergelaten. Tijdelijk de capaciteit verhogen bij evenementen of speciale
gelegenheden is aan te raden.

Voldoende capaciteit

Neem deze zaken in overweging:
•
Een combinatie van gewone en grotere vuilnisbakken op het
grondgebied van de gemeente is aanbevolen. Heel wat types
vuilnisbakken bestaan in verschillende volumes.
•
Kleine vuilnisbakken op een paal hebben vaak een inhoud van 40 à
50 liter. Vuilnisbakken met een grotere inhoud van bijvoorbeeld 100
liter kunnen een betere optie zijn.
•
Een rug-aan-rug opstelling of twee vuilnisbakken naast elkaar
verhoogt de capaciteit.
•
Hou ook de omgeving proper
Zorg voor een aangepaste inwerpopening:
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•

•

•
Andere

•
•

Een verkleinde inwerpopening is zinvol om te vermijden dat zakken
met huishoudelijk afval worden weggegooid in deze vuilnisbakken.
Let wel op en kies niet voor té kleine inwerpopeningen. Dan kan het
afval de opening blokkeren.
Een afdekplaat op de vuilnisbak met inwerpopeningen in de vorm
een blikje, flesje of ander klein voorwerp suggereert wat er in de
vuilnisbak hoort en wat niet. Hierdoor voorkomt u sluikstorten van
huishoudelijk afval en is de bak beschikbaar voor afval van
onderweg.

Maak een duurzame keuze door te kiezen voor een vuilnisbak die
bestaat uit (een bepaald percentage) gerecycleerd materiaal.
Zorg voor afscherming tegen regen. Open tonvuilnisbakjes zijn
wind-, vogel- en sluikstortgevoelig.
Zorg voor een bijhorend peukenrecipiënt.

4 voorbeelden van ‘aantrekkelijke vuilnisbakken’
•
•
•
•

De stad Mortsel pimpte een aantal van haar vuilnisbakken budgetvriendelijk tot aantrekkelijke
vuilnisbakjes voor kinderen.
De stad Oostende stelt elk seizoen haar sprekende en zingende vuilnisbakken op bij toeristische
aantrekkingspolen.
De stad Ieper ontwikkelde samen met de leerlingen van een technische school een sprekende
vuilnisbak.
De ‘godfather’ van de sprekende vuilnisbakken is natuurlijk de Efteling met Holle Bolle Gijs.

Tervuren test verschillende types vuilnisbakken om gerichter te kunnen kiezen
Tervuren wou de problemen met vuilnisbakken grondig aanpakken. Na een studie en het testen van
vuilnisbakken ging de gemeente gericht op zoek naar de meest efficiënte vuilnisbakken en de beste manier om
deze in te planten.
Het probleem: veel verschillende types vuilbakken met te weinig capaciteit
Tervuren had veel verschillende soorten vuilnisbakken, met andere groottes, sluitingssystemen, materiaal, … Ook
moesten alle vuilnisbakken drie keer per week leeg gemaakt worden. Voor een aantal bakken was dit zelfs nog te
weinig. Daarom wou de gemeente drie doelstellingen bereiken:
1.
2.
3.

Komen tot uniforme en duidelijk te herkennen bakken op het hele grondgebied
De inplanting van de bakken optimaliseren
Ervoor zorgen dat de bakken minder moesten geleegd worden.

Door het testen van verschillende modellen, kon de gemeente nagaan welk materiaal, volume, inwerpopening
ideaal waren. Vervolgens hebben ze ook onderzocht welke soorten vuilnisbakken op de markt waren. Aan de
hand van die informatie hebben ze een lijst met voorwaarden opgesteld voor de mogelijke leveranciers waar de
vuilbakken aan moesten voldoen.
Het resultaat: grotere vuilbakken die minder geleegd moeten worden
De gemeente Tervuren heeft nu grotere vuilnisbakken die op de meeste plaatsen minder moeten geleegd
worden. In de centra en de winkelstraten worden ze wel nog drie keer per week geleegd. Op deze nieuwe
vuilnisbakken kwamen positieve reacties van de inwoners. Eén probleem is jammer genoeg niet helemaal
opgelost: ook in de nieuwe vuilnisbakken wordt nog huishoudelijk afval gesluikstort.
Hier vindt u de criterialijst uit het bestek dat de gemeente Tervuren uitschreef, net als een presentatie met de hele
reorganisatie van de vuilnisbakken.
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Opvolging vuilnisbakken
Om een goed beleid te kunnen voeren is het belangrijk om de vuilnisbakken op te volgen. Daarom zijn een
inventaris, het nagaan van de vullingsgraad en het evalueren van de ledigingsrondes belangrijk.
1. Inventarisatie
Goede vuilnisbakken en een correcte plaatsing zijn belangrijk. Maar voor een efficiënt vuilnisbakkenbeleid is ook
de opvolging van de vuilnisbakken nodig. Gemeentebesturen weten niet altijd waar de vuilnisbakken staan, welk
volume ze hebben en met welke frequentie ze leeggemaakt worden. Toch is dat basisinformatie om een beleid uit
te werken.
Daarom is een inventaris van de vuilbakken nodig, met daarin deze informatie:
1.
2.
3.

Waar staan de vuilnisbakken? En voldoen ze aan de vastgelegde criteria?
Zijn de vuilnisbakken in goede staat en proper?
Wordt de vuilnisbak gebruikt? Of ook misbruikt?

Tip: Deze inventaris dient om de kennis over de plaats van de vuilnisbakken te delen
Zorg er dus voor dat dit overzicht beschikbaar en toegankelijk is. Spreek af wie de informatie op papier of digitaal
verzamelt. Maak deze informatie ruim toegankelijk en niet afhankelijk van de kennis van één of slechts enkele
personen. Zorg wel voor een eindverantwoordelijke. Betrek in ieder geval de medewerkers die de vuilnisbakken
legen.
Zo maakt u een bruikbare inventaris op van de vuilnisbakken in de gemeente:
•
•
•
•
•
•
•
•

Duid de vuilnisbakken aan op de kaart en maak een overzichtslijst (digitaal, GIS, op kaart, op luchtfoto,
op papier).
Ken een specifieke code of nummer toe aan elke vuilnisbak.
Noteer de ledigingsfrequentie per vuilnisbak.
Noteer het type vuilnisbak en de capaciteit.
Noteer de inwerpopening: verkleind of niet? aangepaste afdekplaat met uitsparingen?
Noteer de plaats van de vuilnisbak: staat de vuilbak in de logische looplijn van voetgangers en is de
inwerpopening ook op de looplijn gericht?
Staat de bak bij een zitbank, drukke halte, lunchplaats of andere significante plaatsaanduiding?
Eventueel kan van elke vuilnisbak een foto gemaakt worden.

2. Vullingsgraad
Om de vullingsgraad goed op te volgen, is het noodzakelijk om verschillende keren per jaar te meten. Doe dat op
verschillende momenten in het jaar en doe ook een meting tijdens de vakantieperiode. De vullingsgraad kan
bijgehouden worden op een eenvoudig rekenblad, dat ook digitaal toegankelijk kan zijn via PDA, tablet of
smartphone.
Noteer op een rekenblad per vuilnisbak:
•
•
•

Leeg – halfvol – vol – overvol
Noteer de netheid en de staat van de vuilnisbak, de aan- of afwezigheid van graffiti, niet reglementaire
stickers, is de eventuele gemeentelijke info op de vuilnisbakbak al dan niet in goede staat?
Noteer eventueel misbruik van de vuilnisbak.

Zo inventariseert en analyseert Oostkamp de vuilnisbakken
De gemeente Oostkamp volgt haar vuilnisbakken op aan de hand van een rekenblad. Daarin noteren ze voor elke
bak of die normaal gevuld, bijna leeg of overvol is. Ook het misbruik door het deponeren van huishoudelijke afval
in de bak wordt genoteerd. Deze metingen herhalen ze verschillende keren.
Op basis van de metingen en de aanduidingen op het rekenblad maken ze een analyse van de bakken. Aan de
hand daarvan kunnen ze bijvoorbeeld beslissen om de bakken die misbruikt worden (sluikstorten van
huishoudelijk afval) of telkens leeg zijn weg te halen. Download: Inventaris vuilnisbakken analyse
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Inventarisatie levert nuttige info aan de 11 Imog-gemeenten
In de 11 Imog-gemeenten (West-Vlaanderen) werden in 2011 drie tools ingevoerd om het beleid te ondersteunen:
de netheidsbarometer, een zwerfvuilnisbakkenplan en een veegplan. Dat kaderde in het project 'Nette Regio'.
Nieuw voor de gemeenten
Bij de start van het project was een beleid rond vuilnisbakken nieuw voor de gemeenten. Veel gemeenten hadden
geen volledige lijst van hun vuilnisbakken en meestal dachten ze nog niet systematisch na over het plaatsen en
legen van de vuilnisbakken.
Zo gingen ze te werk:
•
•

•
•

1.800 vuilnisbakken werden geïnventariseerd
Van elk bakje werd plaats, type van de locatie, capaciteit, materiaal en type, inwerpopening,
inzamelfrequentie, beschrijving van de ondergrond, vindbaarheid, inplanting, bereikbaarheid en plaatsing
op de looplijnen genoteerd.
Elk bakje kreeg een unieke streepjescode.
Ze werden daarna verder opgevolgd naar vullingsgraad en netheid.

Deze gegevens werden verwerkt en elke gemeente kreeg een rapport met daarin veel gegevens over onder
meer: welke bakken veel/weinig gevuld waren, in welke bakken huisvuil zat, welke slecht scoorden op
gebruiksgemak of vindbaarheid, vuilnisbakken met zwerfvuil of sluikstort vlakbij.
Dat rapport bevatte ook aanbevelingen om bepaalde vuilnisbakken minder vaak te legen, sommige bakken te
vervangen door bakken met groter volume, bepaalde vuilnisbakken (tijdelijk) te verwijderen. Op basis van het
rapport pasten een aantal gemeenten hun inzamelronde- en frequentie aan. Dit zorgt voor meer reinheid en vaak
ook een efficiëntere tijdsinvestering.
Meer informatie over dit project

3. Evaluatie en bijsturing van de ledigingsrondes
Na het opvolgen van de vuilbakken, volgt de evaluatie:

Vuilbakken verwijderen?

Welke vuilnisbakjes zijn (bijna) altijd leeg? Tenzij er
een heel goede reden is om ze te behouden, kunnen
deze verwijderd worden.

Extra vuilbakken plaatsen?

Ontbreken er op bepaalde plaatsen nog
vuilnisbakjes? Bijvoorbeeld omdat gesignaleerd wordt
dat er veel zwerfvuil ligt, of als dat blijkt uit de
monitoring met de netheidsbarometer. Hou u daarbij
wel aan de opgestelde locatiecriteria!

Overvolle vuilbakken?

Welke vuilnisbakken zijn overvol? Mogelijke
oplossingen zijn om de ledigingsfrequentie te
verhogen of om de capaciteit te verhogen door het
plaatsen een grotere of een extra vuilnisbak. Op
sommige plaatsen kan tijdelijk aanvullende capaciteit
voorzien worden door het plaatsen van rolcontainers.
Bv. bij een openluchtzwembad dat enkel tijdens de
zomerperiode open is. Bij rolcontainers moet u wel
opletten voor misbruik en kunnen de containers na
sluitingstijd of wanneer er geen toezicht is best
opgeborgen of vergrendeld worden.

Problemen met sluikstorten?
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Zijn er vuilnisbakjes die sluikstorters aantrekken? Hoe
u dit aanpakt leest u bij misbruik voorkomen –
sluikstorten huishoudelijk afval in vuilnisbakjes.
Worden de vuilbakken enkel door sluikstorters
gebruikt? Verwijder ze dan en zet een
communicatieboodschap op de plaats van de
verwijderde bakken.

Meer of minder ledigen?

Zijn de vuilnisbakken niet vol of kan het aantal
ledigingen misschien verminderd worden? Of de
ledigingsronde aanpassen zodat op sommige
plaatsen de bakken meer en op andere locaties
minder geleegd worden?

Blijf regelmatig controleren
Bouw nadien bijvoorbeeld halfjaarlijks opnieuw een vullingsgraadronde in. Zo gaat u na of alles goed loopt. Of
neem loopstroken waar vuilnisbakjes staan op in de netheidsbarometer. Zo worden ze consequent mee
opgevolgd.
Automatiseren? Vuilnisbakken vervangen?
Overweeg of de gemeente op termijn het hele vuilnisbakkenbestand moet vervangen. Ook kan overwogen
worden of het efficiënter werkt als het opvolgingssysteem (deels) geautomatiseerd wordt.
Hierbij zijn verschillende mogelijkheden:
•
•

Vuilnisbakken die digitaal informatie doorsturen over de vullingsgraad.
Informatie kan door een medewerker van de gemeente via een smartphone, PDA of tablet meteen
digitaal ingebracht worden.

Tip: communiceer duidelijk over vuilnisbakken
Omkader het weghalen, bijplaatsen, veranderen, … van vuilnisbakken met de nodige communicatie. Kijk voor
voorbeelden bij de pijler sensibilisatie en communicatie.
•
•

•

Zijn er wijzigingen op het hele grondgebied? Dan is het gemeentelijk infoblad en/of -digitale nieuwsbrief
de aangewezen manier.
Gaat het om het verwijderen van vuilnisbakjes die misbruikt worden voor sluikstorten van huishoudelijk
afval? Dan is een tijdelijk infobord op de locatie van de vuilnisbak of een brief naar de omwonenden van
de vuilnisbak een goede piste.
Breng ook de straatvegers (van de wijk), eventuele gemeenschapswachten op de hoogte, de infolijn
enzovoort.

Misbruik voorkomen
Als er huishoudelijk afval in de vuilnisbakken terecht komt, zitten ze snel vol en is er geen ruimte meer voor het
afval van consumptie onderweg. Dat zwerfvuil belandt dan waarschijnlijk op de bak of op de grond. En dat trekt
nog meer vervuiling aan. Veel burgers ergeren zich aan dit storende zicht. Bovendien ondermijnen sluikstorters
het principe 'de vervuiler betaalt'. Optreden tegen sluikstorten is daarom noodzakelijk. U vindt meer informatie bij
de pijler handhaving.
Om misbruik te voorkomen is een combinatie nodig van:
•
•
•

Ingrijpen in de infrastructuur
Een goede plaatsing van geschikte vuilnisbakken
Communicatie, participatie en handhaving

15

Zo pakt IDM ontwijkgedrag aan
De afvalintercommunale IDM startte in 2006 een campagne rond sluikstorten. Verschillende doelplaatsen werden
in die campagne opgenomen: glasbollen, vuilnisbakken, sluikstorten vanuit de auto, afgelegen plaatsen. De
campagne wil de sociale controle opvoeren en de vuilnisbakjes dragen een sticker met als opschrift 'Afval uit
eigen huis hoort hier niet thuis'.
Om de handhaving zichtbaar te maken, labelen ze gesluikstorte vuilniszakken met 'Vaststelling sluikstort'.

Door project 'De Binnies' belandt in Zaventem 60% minder huisvuil in de vuilnisbakken
In Zaventem was er een probleem met propvolle vuilnisbakken en veel zwerfvuil in het centrum. Ook zat er in de
vuilnisbakken veel gesluikstort huishoudelijk afval.
Daarom werd het project 'De Binnies' opgezet. Het doel was de hoeveelheid huishoudelijk afval in de bakjes terug
te dringen. Op die manier zou er voldoende ruimte zijn voor de resten van consumptie onderweg. Zo kon ook
zwerfvuil voorkomen worden. Dit project werkte met een stapsgewijze invoering van de maatregelen die steunen
op verschillende pijlers. Telkens werd voor en na de maatregel een meting gedaan om na te gaan wat het effect
was.
Communicatie: Burgers werden geïnformeerd met artikels en een cartoon. Er was een persvoorstelling bij de
aanvang van het project.
Infrastructuur: De inwerpopening van de vuilnisbakken werd verkleind, de bakjes werden schoongemaakt en ze
kregen een persoonlijk tintje met het aanbrengen van oogjes. Een sticker op hun 'buik' maakte duidelijk wat de
Binnie lust. Ook werd er extra manueel geveegd.
Participatie: De omwonenden werden gevraagd om medewerking, hun mening te geven over mogelijke
oplossingen en hun verantwoordelijkheid op te nemen en de vuilnisbakjes correct te gebruiken.
Handhaving: Het afval van elk vuilnisbakje werd bij de inzameling genummerd en in een aparte zak gestoken.
Door deze vorm van sociale controle werd al een daling van het huishoudelijk afval in de bakjes vastgesteld, nog
voor de communicatie over de actie startte.
Het patrouilleren van agenten in uniform en in burger om in de laatste fase hardleerse sluikstorters op heterdaad
te betrappen, leverde minder resultaat op dan verwacht. Mogelijk zijn de agenten hiervoor te goed bekend bij de
omwonenden van de geviseerde straatvuilnisbakjes.
Resultaat van dit project:
Het zwerfvuil in de straatvuilnisbakjes bleef ongeveer gelijk, het huishoudelijk afval in en naast de bakjes daalde
met 60%. De enkele bakjes waar de hele actie geen goed resultaat had werden verwijderd.
Hier vindt u meer informatie over dit project

3 succesvolle strategieën om afval bijplaatsen naast vuilnisbakken te verminderen
In Nederland hebben Gemeente Schoon en verschillende gemeenten samen met universiteiten experimenten
opgezet. Het doel: onderzoeken welke maatregelen succesvol zijn om het 'bijplaatsen' naast de vuilnisbakken te
doen ophouden. De meest succesvolle strategieën bleken:
1. 'Foot-in-the-door'-strategie
Bij deze strategie worden mensen eerst aangesproken met een klein verzoek, en daarna volgt dan een groter
verzoek. In dit experiment ging dat als volgt:
Het kleine verzoek het accepteren van een sticker en dus het openlijk aangeven voor een schone buurt te zijn.
Het grote verzoek stond op een bord bij de afvalplaats: "Voor een schone buurt. Zet geen afval naast de
container".
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Tijdens de wervingsronde werd deur-aan-deur aangebeld. Veel bewoners waren erg positief over de actie en
bijna iedereen verleende zijn of haar medewerking. Als mensen openlijk blijk geven van voorstander te zijn van
het netjes houden van hun buurt, zijn ze bij een verzoek in de toekomst meer geneigd daar gehoor aan te geven.
Het afval rond de vuilnisbakken met het bord met de boodschap op daalde sterk.
2. Strategie van de descriptieve norm
Hierbij wordt er ingespeeld op het normgedrag door bij de containers de boodschap aan te brengen: "Help ook
mee het hier schoon te houden: vrijwel alle mensen uit deze buurt zetten geen afval naast de container".
3. Strategie van handhaven en straffen
Hierbij wordt gedreigd met boetes en zichtbaar toezicht houden. De maatregel werd aangekondigd op de
containerlocaties door middel van een bord met daarop de tekst: "Plaats geen afval naast de container: dat kan u
geld kosten. Er zijn al X bewoners beboet."
Selectief inzamelen buitenshuis
Ook buitenshuis kunnen door selectieve inzameling waardevolle grondstoffen opnieuw in de kringloop gebracht
worden. Als blikjes en flesjes in een vuilnisbak of bij het veegvuil belanden, worden ze mee behandeld als
restafval. Bij selectieve inzameling in de openbare ruimte is de kwaliteit van de ingezamelde stromen echter
moeilijk te verzekeren. Toch is het een goed idee om dit te overwegen.
Praktische informatie en tips om selectieve inzameling in de publieke ruimte goed te organiseren vindt u in deze
brochure van Fost Plus.
Enkele praktische tips:
•
•
•
•

Zorg dat de verschillende vuilnisbakken voor elke fractie bij elkaar staan opgesteld. Zet ze ook altijd in
dezelfde volgorde en voorzie per locatie de inzameling van dezelfde fracties.
Voorzie de vuilnisbakken van pictogrammen die snel duidelijk maken waar welke fractie thuis hoort.
Respecteer de kleurcodes van Fost Plus voor de verschillende fracties. Die zijn gekend door het
sorteren voor de inzameling aan huis: blauw voor pmd, geel voor papier en karton.
Ook uitsparingen in de deksels sturen gebruikers in de juiste richting.

BLOSO-terreinen krijgen meer dan 2.000 vuilbakken voor selectieve inzameling
In 2012 lanceerde Fost Plus in twee BLOSO-centra een pilootproject voor de selectieve inzameling van pmdafval. Het doel was de selectieve inzameling 'out of home' te ondersteunen. Na een positieve evaluatie van de
ingezamelde fractie, werden alle elf BLOSO-centra uitgerust met meer dan 2.000 vuilbakken voor selectieve
inzameling en met communicatiemateriaal.
Fost Plus ondersteunt ook de openbare sportcentra in Vlaanderen bij de selectieve inzameling. Zij kunnen aan
voordelige voorwaarden sorteermateriaal bestellen. Fost Plus blijft de kwaliteit van het pmd-afval dat in de
sportcentra wordt ingezameld nauwgezet controleren.

15 ton pmd-afval selectief ingezameld op het strand
Na Nieuwpoort en Middelkerke, wordt sinds de zomer van 2014 ook op de stranden van Bredene en De Haan
afval gesorteerd. Fost Plus heeft om de 150 meter afvalsorteerbakken geplaatst in samenwerking met de OVAM
en de gemeentelijke overheden. Zo werden in totaal 55 sorteereilanden gecreëerd.
Dit initiatief past in de strategie van Fost Plus om buitenshuis sorteren te stimuleren. Tijdens het toeristische
seizoen worden op het strand sorteereilanden geplaatst zodat badgasten hun pmd-afval correct kunnen sorteren.
Zo kunnen we ongeveer 15 ton pmd afkomstig van consumptie op het strand recycleren.

De eilanden zijn gemakkelijk te herkennen door een enorme mast. Ze bestaan uit twee, half
ingegraven vuilnisbakken, elk met een inhoud van 300 l: een voor pmd-afval en een voor restafval. De
blauwe deksels van de pmd-vuilnisbakken refereren aan de blauwe pmd-zakken en de verkleinde
opening beperkt vreemd materiaal in de pmd-fractie.
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Brengsystemen voor de selectieve inzameling van huishoudelijk afval (glasbollen,
textielcontainers, andere containers)
Regels voor de plaatsing
Voor het plaatsen van glasbollen, textielcontainers en andere recipiënten gelden een aantal andere regels dan
voor vuilnisbakken. In tegenstelling tot vuilnisbakken staan deze wél ten dienste van de omwonenden van een
wijk of buurt. Het is dus veel minder belangrijk dat ze opvallen voor de sporadische passant.
Tips voor het plaatsen van brengsystemen voor selectieve inzameling:
•
•
•
•
•
•
•

Plaats glasbollen en containers op een verharde ondergrond.
Zijn bovengrondse installaties storend? Dan zijn ondergrondse containers een goede oplossing,
bijvoorbeeld in een toeristisch centrum. Ze zorgen bovendien voor minder geluidsoverlast.
Plaats glasbollen en containers zo min mogelijk langs doorgangswegen. Het effect van sociale controle
door passerend autoverkeer is niet heel groot. Bovendien sterft het verkeer na een bepaald uur uit.
Plaats glas- en textielcontainers best zo dicht mogelijk bij de burgers die er gebruik van maken. Hou
daarbij wel rekening met geluidsoverlast.
Kies waar mogelijk voor een locatie die in het blikveld ligt van omwonenden. Indien mogelijk ook onder
de lichtcirkel van een straatlantaarn.
Plaats geen afvalbakken bij de glasbollen en textielcontainers.
Hou rekening met de ophaling: plaats ze niet onder elektrische kabels en bomen.

Andere regels zijn hetzelfde als voor het plaatsen van straatvuilnisbakken: een propere, herkenbare container
met voldoende capaciteit.
Misbruik voorkomen
Het grootste probleem bij glasbollen en textielcontainers en ondergrondse systemen is het fenomeen van
bijplaatsingen. Deze installaties hebben ook last van het 'vliegenvangereffect': ze trekken afval aan dat er
helemaal niet thuishoort, zoals kartonnen dozen en afvalzakken.
Van zodra er wat naast of tussen de containers gezet wordt, oogt de plaats meteen slordig en lijkt het een
toelating voor een volgende gebruiker om ook afval naast de bakken achter te laten. Daarom is voorkomen en
indien nodig snel opruimen noodzakelijk.
Om de omgeving van de glasbollen proper te houden zetten heel wat gemeenten met succes glasbolpeters en –
meters in.
Een gemeente kan er ook voor kiezen om textiel huis-aan-huis en via het containerpark in te zamelen en dus
geen textielcontainers op het openbaar domein toe te laten. Zorg ook voor voldoende communicatie zodat
duidelijk is wat er in de container hoort. Dat kan bijvoorbeeld met pictogrammen.
Kennis en ondersteuning van Fost Plus om de omgeving van glasbollen net te houden
Bij Fost Plus vindt u 'De gids om de netheid van de glasbollen en de glasbollensites te evalueren'. Die maakt het
vrij eenvoudig om op een objectieve manier de netheid aan glasbollen te bepalen. Foto's maken een evaluatie
mogelijk van: de netheid van de sites, de staat en netheid van de glasbollen, het type ondergrond van de sites
(grond/type van verharding). De resultaten van verschillende controles kunnen met elkaar te vergeleken worden,
zelfs onafhankelijk van wie die de controle heeft uitgevoerd. Deze gids kan gebruikt worden door elke persoon,
dienst of intercommunale die op een objectieve manier de kwaliteit van een glasbollennetwerk wenst te meten.
De gids van Fost Plus om de netheid van de glasbollen(sites) te evalueren kan u hier downloaden

Een modelovereenkomst legt textielinzamelaars voorwaarden op
Om te zorgen voor een nette omgeving van textielcontainers, legt de gemeente best in haar overeenkomst met
de textielinzamelaar voorwaarden op. De OVAM stelt hiervoor een modelovereenkomst ter beschikking waarin
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artikels zijn opgenomen over sociale controle, de netheid van de containers zelf en van de omgeving, de
ledigingsfrequentie, de opvolging van klachten bij sluikstort, over monitoring en toezicht.
Vraag deze modelovereenkomst aan bij de OVAM: stuur een e-mail naar info@mooimakers.be
Ondergrondse selectieve inzameling van huishoudelijk afval
Enkele steden installeerden sorteerstraatjes en andere overwegen om dat te doen. Extra aandachtspunten bij
deze systemen zijn:
•

Zorg voor goed werkende sluitingssystemen. Als het systeem hapert, verhoogt de kans dat het afval bij
de container wordt achtergelaten door gefrustreerde gebruikers. Vermeld aan de systemen het nummer
van de klachtenlijn zodat een probleem snel kan hersteld worden.
Informeer gebruikers over de werking van het systeem en over hoe er geselecteerd moet worden.
Pictogrammen zijn hiervoor een hulpmiddel om duidelijk te maken wat in welke container thuis hoort.

•

Peukenrecipiënten
Er wordt veel meer buiten gerookt dan vroeger. De oorzaken liggen voor de hand: het rookverbod zowel in de
horeca als op het bewust worden van de schadelijke effecten van binnen roken. Peuken zijn zeer lastig om op te
ruimen, en veel rokers zien peuken niet als zwerfvuil. Uit onderzoek van de tabaksindustrie blijkt dat rokers
slechts 4 stappen willen zetten voor hun as of peuk. Anders kiezen ze voor het wegwerpen.
Peuken zijn moeilijk op te ruimen
•

Op verharde oppervlakten ontsnappen een deel van de peuken aan de veegmachine omdat ze in de
voegen blijven steken. Met een straatstofzuiger of door manueel vegen kunnen peuken wel verwijderd
worden.
Op onverhard terrein blijven peuken meestal jaren liggen: de afbraaktijd van een sigarettenfilter is 2 jaar.
Soms kan een bladblazer een hulp zijn om ze bijeen te blazen en op te vegen. In sommige situaties is
enkel manueel oprapen mogelijk, en dat is erg arbeidsintensief.

•

Verschillende oplossingen speciaal voor peuken
Peuken kunnen wegens brandgevaar niet in de gewone vuilnisbak. Aangepaste recipiënten zijn dus aangewezen.
Door te kiezen voor vuilnisbakken met een ingebouwde asbak of doofplaat kunnen peuken wel in de vuilnisbak.
Voordelen
•

•

De keuze voor een recipiënt aan de
vuilnisbak zorgt voor een ruime verspreiding
van voorzieningen voor rokers op het hele
grondgebied.
Er is geen extra lediging nodig.

Nadelen
•
•
•

Een doofplaat moet regelmatig
schoongemaakt worden anders wordt ze niet
meer gebruikt.
Ingebouwde asbakken vallen weinig op.
Zijn niet speciaal gericht op plaatsen waar
gerookt wordt.

Andere recipiënten die enkel bedoeld zijn voor peuken zijn:
•
•

Peukentegels of -palen (soms ook peukenzuilen genoemd)
Asbakken (zowel vrijstaande- als muurmodellen)
Voordelen
•
•

De recipiënten zijn helemaal veilig, dus er is
geen excuus meer om peuken op de grond
te gooien.
Er is weinig plaats voor nodig, en aan de
toegang van een gebouw is het minder
storend dan een vuilnisbak.

Nadelen
•

Veel rokers merken deze recipiënten niet op
in het straatbeeld. Daarom kunnen
pictogrammen nodig zijn om de aandacht te
trekken en hun functie te verduidelijken.
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•
•

•

Er is geen misbruik met andere fracties.
De variatie aan recipiënten is groot en kan
dus aangepast worden aan de beschikbare
plaats. Zo kan een wandasbak/muurasbak
gebruikt worden op een rokersplaats bij een
kantoorgebouw. Dit recipiënt is het minst
opvallend, maar omdat het telkens om
dezelfde mensen gaat weten ze de asbak
perfect staan. Ook de interne communicatie
op het werk kan hen er op wijzen. In andere
gevallen kan een vrijstaande paal of zuil
meer aangewezen zijn. Denk bv. aan
wachtstroken bij busterminals of op andere
plaatsen waar een grotere peukencapaciteit
nodig is.
Kunnen gericht op rookplaatsen
geïnstalleerd worden.

De keuze in dit soort van recipiënten is heel uitgebreid. Kies voor een type en model dat netjes blijft, inclusief de
inwerpopening zodat het recipiënt zal gebruikt worden.
Hou ook rekening met het gemak om de asbak leeg te maken. Zo zullen zandasbakken (bijvoorbeeld: een grote
betonnen of metalen bak of een zandlopermodel) vlot gebruikt worden en kunnen ze grote groepen rokers snel
service bieden. Het nadeel is dat ze lastig schoon te maken zijn. Om de klus te klaren kan u een bak met rooster
gebruiken die de peuken uit het zand verwijdert.
Peukentegels of asbaktegels
Peukentegels worden ingebouwd in het voetpad. U kan ze ook vinden op het strand: daar worden ze geplaatst in
een speciaal bakje. In Vlaanderen zijn deze nog maar schaars. In Nederlandse steden worden ze dikwijls ingezet
en zijn de reinigingsdiensten er tevreden over.
Voordelen
•
•
•
•

Door het inbouwen in het trottoir is er geen
hinder, nemen ze geen extra ruimte in en
staan ze niet in de weg.
Sluit aan bij de werpgewoonte.
Leegmaken met een straatstofzuiger of er
uitlichten en leegmaken.
Zeer geschikte plaats: een drukke
opstapplaats van openbaar vervoer.

Nadelen
•

Zijn nog niet erg ingeburgerd en moeten dus
heel goed aangeduid worden met
pictogrammen.

Naast collectieve asbakken bestaan er ook individuele draagbare asbakjes of -zakjes. Deze worden dikwijls
uitgedeeld bij een sensibiliserende actie voor rokers. Er kunnen echter vraagtekens geplaatst worden bij de
duurzaamheid van deze objecten. Veel gebruikers schrikken terug om een gevuld bakje of zakje in hun zak of
handtas te stoppen. Ze vrezen voor een slechte geur of voor ontsnapte asresten. De kans is groot dat dit gadget
na eenmalig gebruik in de vuilnisbak belandt en dus extra afval veroorzaakt, of zelfs helemaal nooit gebruikt
wordt.
Peuken op het strand
Op het strand zijn sigarettenpeuken in het zand extra moeilijk te verwijderen. Verschillende gemeenten
experimenteren al met asbakken die ze in bruikleen geven aan strandtoeristen. Die nemen de asbak mee en bij
het verlaten van het strand maken ze hem leeg in een vuilnisbak. De asbak leveren ze terug in. Let hierbij zeker
op de brandveiligheid van de recipiënt, bijvoorbeeld door een aangepaste coating. Bijvoorbeeld het hoorntjes
systeem
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Waar peukenrecipiënten plaatsen?
Plaats peukenrecipiënten in zones waar rokers hun sigaretten moeten doven, zoals:
•
•
•

Aan ingangen van openbare gebouwen en bedrijven
Plaatsen waar rookpauzes worden gehouden
Bij wachtlocaties

Ook bushokjes zijn rookvrij
Sinds 1 januari 2004 mag niet meer gerookt worden op de treinen van de NMBS. De stationsgebouwen en de
perrons zijn rookvrije ruimtes. Ook in de wachthokjes bij de haltes van De Lijn is er een rookverbod. Rokers die
'buiten staan' ervaren deze plaatsen wellicht niet als plaatsen waar een rookverbod geldt. Met pictogrammen kan
gewezen worden op het rookverbod.

Experiment met peukentegels op het strand in Nederland
In Nederland experimenteerde men op de stranden met een variant van de peukentegel. Deze stond bij het
experiment ingebouwd in een bakje. De bedoeling was om te onderzoeken of die tegel meer zou gebruikt worden
dan individuele draagbare asbakjes. Dit onderzoek leverde ook interessante observaties op van de rokers en
aanbevelingen over het plaatsen van de peukentegel:
- De peukentegels zijn effectief als rokers de tegels in hun zicht hebben en in hun directe nabijheid.
- Op een drukke stranddag werd geteld hoeveel peuken er in de tegel werden gegooid, en hoeveel ernaast (tot 5
m rond de peukentegel). Van de rokers die zich in de directe omgeving van de peukentegel bevonden, belandde
80% van de peuken in de peukenbak.
- 170 rokers werden ongemerkt geobserveerd om te zien wat zij met hun peuk deden in de nabijheid van de
peukenbak. Het bleek dat 40% van de peuken in de peukenbak belandt als die in de directe omgeving is.
- Als de peukenbak zich verder bevindt dan 5 m, begeeft slechts 10% van de rokers zich naar de bak om zijn
peuk daar in te werpen.
- Bij de observaties werd geen enkele roker opgemerkt die een individueel draagbaar asbakje gebruikte.
- Bijna 1 op 5 van de bevraagde rokers geeft toe niet op te staan als ze op het strand liggen om de peuk correct
weg te gooien, maar deze onder het zand begraaft.
Praktijkvoorbeeld Waregem: zie verslag op de Ronde Tafel over peuken
Overpelt testte de peukentegel uit. Lees de aanpak.

Hondenpoeprecipiënten
Hondenpoep is geen zwerfvuil. Maar als je burgers vragen stelt over de openbare netheid, eindigt dit onderwerp
altijd hoog bij de ergernissen. Hondenpoep is niet enkel vies, het kan ook ernstige infectieziekten veroorzaken
door de overdracht van dier naar mens. Het hoort bij het huishoudelijk restafval en moet verbrand worden.
Speciale vuilnisbakken voor hondenpoep plaatsen?
Een gemeente kan kiezen of ze al dan niet speciale recipiënten plaatst voor het deponeren van zakjes met
hondenpoep. Voor deze recipiënten kan via het subsidiebesluit financiële steun aangevraagd worden.
Meer informatie over deze subsidies vindt u op de website van de OVAM.
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Voordelen
•
•
•
•

Hygiënisch
Minder sluikstort door de aangepaste
inwerpopening. Zo kan deze bijvoorbeeld
wel in woonwijken geplaatst worden.
Minder geurhinder
Gemakkelijk te spreiden over het
grondgebied. Biedt ook mogelijkheden op
druk bezochte toeristische plaatsen
bijvoorbeeld een zeedijk.

Nadelen
•
•

Mogelijk kan de lediging niet ingepast
worden in de gewone inzamelronde en is
een extra lediging vereist.
Voor de specifieke hondenpoepzuil is het
aantal leveranciers beperkt.

Hondentoiletten. Een goed idee?
Kiest u om ergens een hondentoilet te installeren? Dan is het aangewezen om daar een vuilnisbakje bij te
plaatsen. Een gewone vuilnisbak met kleine inwerpopening kan hier goed dienst doen. Bedenk wel dat
hondentoiletten dikwijls te maken krijgen met sluikstorten. Ook kattenbakvulling wordt er vaak in gesignaleerd.
Bovendien zijn klachten over geurhinder mogelijk. Sommige gemeenten bouwen daarom het aantal
hondentoiletten eerder af.
Als locatie voor hondentoiletten wordt meestal gekozen voor: de rand van woonwijken, aan een loopweide, bij
hondenscholen.
Als extra service kan de gemeente ook zakjesverdelers voor hondenpoep plaatsen. Dergelijke zakjes verdwijnen
soms aan een hoog tempo, waarbij de vraag rijst of ze niet voor andere doeleinden gebruikt worden. Soms
bieden adverteerders panelen met zakjes aan. Dat lijkt vaak een aanlokkelijk voorstel, maar bedenk wel dat een
adverteerder zeggenschap wil bij de plaatsing van de reclameborden. Misschien zijn dat net niet die plaatsen
waar hondeneigenaars hun hond uitlaten, maar eerder plaatsen waar veel verkeer is.
Elke hondenbezitter kan op basis van een politieverordening verplicht worden om de uitwerpselen van zijn hond
op te kuisen en om hiervoor zakjes bij zich te hebben.

Mijn baasje doet wat moet!
Tijdens een afvalpreventieweek onder de titel 'Milieu, hygiëne en respect' lanceerde de intercommunale Haviland
de campagne 'Mijn baasje doet wat moet'. In deze campagne werden verschillende argumenten ingezet om
hondenbezitters het afval van hun hond te laten opruimen. Voor het campagnebeeld koos men een schattig jong
hondje als mascotte, en dat sprak aan. Buiten het communicatiemateriaal werden ook zakjeshouders uitgedeeld
om hondeneigenaars te belonen.
Voorbeeldbestek hondenpoeprecipiënt uit Zedelgem
De gemeente Zedelgem testte een hondenpoepzuil uit en is er tevreden over. Hun bestek kunt u als voorbeeld
gebruiken.
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Zijn 'blikvangers' nuttig?
De zogeheten blikvangers missen hun effect. In deze opvangnetten voor lege drankblikjes komt niet altijd het
juiste afval terecht, als het er al in terecht komt en niet ernaast. Blikvangers blijken ook niet enkel lege
drankverpakkingen op te vangen, maar ook ander afval.
We raden daarom aan goed na te denken over het al dan niet plaatsen van blikvangers. Tientallen gemeenten
hebben al blikvangers geplaatst en na een tijd verwijderd omdat er te veel misbruik van werd gemaakt. Vooral
wanneer de blikvangers langs straten staan met autoverkeer, belanden er soms volledige afvalzakken in.
Opruimers signaleren als pluspunt wel dat blikvangers in bermen er voor zorgen dat het zwerfvuil geconcentreerd
is rond de blikvangers en hierdoor gemakkelijker op te ruimen.
Eventueel kan een goed geplaatste blikvanger langs een fietsroute (zonder doorgaand wegverkeer) nuttig zijn.
Voorkom misbruik en plaats blikvangers niet langs gewone straten.

2.5 De reiniging efficiënt aanpakken
Vegen, schoonmaken en zwerfvuil opruimen zijn noodzakelijk om de openbare ruimte proper te houden. In dit
onderdeel van het praktijkhandboek leggen we de nadruk op het vegen en schoonmaken door de reinigings- en
onderhoudsdiensten. Lokale besturen kunnen ook de hulp inroepen van inwoners om de openbare ruimte proper
te houden. Zo wordt het werk van de reinigingsdiensten verlicht, vergroot de sociale controle en het gevoel van
verantwoordelijkheid van de burgers. Hierover vindt u meer informatie bij de pijler participatie.
Reinigen kan niet overal op dezelfde manier
•

•

•

•

Bij vegen en schoonmaken gaat het vooral over het proper maken van verhardingen in de openbare
ruimte. Maar ook het zwerfvuil verwijderen van onder meer openbaar groen, plantvakken, boomspiegels
en verkeersbermen hoort daar bij. Daarom worden bij onderhoudswerken aan dit openbaar groen ook de
groendiensten betrokken bij het ruimen van zwerfvuil.
Bijvoorbeeld: Een plantsoen met heesters wordt bij het snoeien meteen grondig ontdaan van zwerfvuil.
Het ruimen van zwerfvuil zal echter veel frequenter nodig zijn dan de snoeiwerken en het onkruidvrij
maken.
In dit handboek vermelden we bij manueel en machinaal vegen of de techniek toepasbaar is op zowel
verharde als onverharde ondergrond. Zwerfvuil ruimen op onverharde ondergrond wordt ook apart
opgenomen.
Verder valt onder de noemer schoonmaken ook het regelmatig ledigen en reinigen van
zwerfvuilrecipiënten en ander straatmeubilair. Evenals het snel opruimen van kleine en grote
sluikstorten.
Om deze diversiteit aan ondergronden goed te beheren, wordt best een mix van middelen ingezet. Dat
gaat van verschillende types veegmachines tot manuele veegploegen. Het vegen van de openbare
ruimte heeft zowel een curatief als preventief karakter. Vegen houdt de openbare ruimte proper en
voorkomt zo dat ander vuil wordt aangetrokken

Opgelet: in VLAREMA (Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en
afvalstoffen) staat dat straat- en veegvuil worden gelijkgesteld aan huishoudelijke afvalstoffen. Hou hier rekening
mee voor het bereiken van de restafvaldoelstellingen.
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Manueel vegen
Een of meerdere straatvegers trekken gewapend met bezem, hark, grijpstok en blik en materiaalwagentje de
straat op om schoon te maken. Dat is een ideaal middels tijdens piekperiodes.
Voordelen
•
•
•
•
•
•

Manueel vegen heeft het grootste
preventieve effect als het gebeurt terwijl men
het ziet.
Vaste straatvegers hebben meer contact met
de omwonenden en plaatselijke handelaars.
Straatvegers kunnen veel informatie
aanbrengen over de netheid van de
openbare ruimte en problemen signaleren.
De aanwezigheid van een veegteam
verhoogt de sociale controle.
Ook op niet verharde ondergrond mogelijk.
Op moeilijk bereikbare plaatsen toepasbaar.

Nadelen
•

Het spreekt voor zich dat dit een erg
arbeidsintensieve manier van reinigen is.

Manueel vegen is het meest aangewezen in centrumstraten, aan scholen, gebieden voor recreatie, tijdens een
evenement zoals een markt. De inzet van manuele veegploegen toont ook aan de bevolking dat er opgeruimd
wordt.
Verschillende technieken
Afhankelijk van de ondergrond zijn er verschillende technieken om manueel te vegen:
•
•
•
•

Verhardingen: vegen met bezem
Bermen en plantvakken: met een grijpstok wordt zwerfvuil uit de beplanting genomen
Op onverharde maar weinig begroeide ondergrond, kan zwerfvuil ook bijeen geharkt worden en
opgeveegd
Strand: gebruik van grijpstok of manueel oprapen

Manuele vegers kunnen ook ingezet worden als 'voorlopers' van de veegmachines. Ze halen eerst al het vuil weg
van plaatsen waar de veegmachine niet bij kan en leggen het op de route van de veegmachine.
Machinaal vegen
Er bestaan verschillende types en groottes van machines. Dat start bij een straatstofzuiger en gaat over kleine
veegmachines tot veegmachines van de grootte van een vrachtwagen.
Vaak in combinatie met manuele reiniging
Bij middelgrote en grote veegwagens kan ook het inzetten van personeelsleden met bladblazers of borstels de
effectiviteit van het machinaal vegen verhogen. Zij vegen of blazen zwerfvuil weg van lastig bereikbare plaatsen.
Denk bijvoorbeeld aan de ruimte naast het trottoir of aan locaties met geparkeerde auto's. Nog effectiever en
zeker noodzakelijk wanneer een grote veegmachine wordt ingezet, is het parkeervrij maken van de straat. Dit
vereist samenwerking met de politie.
Machinaal vegen of borstelen heeft als bijkomend voordeel voor de openbare reinheid dat zand en ander
organisch materiaal wordt weggeveegd. Zo wordt ook de voedingsbodem voor onkruid verwijderd.
Straatstofzuigers: vooral nuttig in het centrum
Zwerfvuilzuigers of straatstofzuigers worden het best ingezet in het (historisch) centrum van een stad of
gemeente zoals: winkel-wandelstraten, pleinen, knooppunten van openbaar vervoer. De kleinere modellen
kunnen ook ingezet worden in nauwe straten, op fiets- en wandelwegen.
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Voordelen
•
•
•
•
•
•

Gaat sneller dan manueel straatvegen.
Handig om de voegen bij een verharding met
kasseien proper te houden.
Het meest efficiënt om peuken op te ruime.
Ook kleine hoekjes achter nutskasten, onder
en achter straatmeubilair, … zijn bereikbaar.
Milieuvriendelijke en geluidsarme
(elektrische) toestellen zijn mogelijk.
Aanvulling op een veegmachine.

Nadelen
•
•
•
•

Beperkte snelheid omdat iemand te voet de
zuiger moet bedienen.
Moeilijk inzetbaar op andere plaatsen dan op
verhardingen, zuigt dan steentjes of aarde
mee op.
Moeilijk inzetbaar op smalle, hoge trottoirs.
Er bestaat gevaar dat de machine kantelt.

De voordelen van een kleine veegmachine
Sommige gemeenten verkiezen een kleine tot middelgrote veegmachine omdat deze op heel veel plaatsen
inzetbaar is.
Voordelen
•
•
•
•

Inzetbaar op veel locaties, ook geschikt voor
fiets- en voetpaden
Wendbaar
Kunnen snel vegen
Machine is ook inzetbaar voor andere
functies: onkruid verwijderen, sneeuwvrij
maken van fietspaden (vanzelfsprekend na
het aanbrengen van de juiste toebehoren)

Nadelen
•
•
•

Beperktere capaciteit en hierdoor moet de
machine sneller de vracht gaan afleveren
Afhankelijk van de machinegrootte worden
obstakels en hoeken een belemmering voor
vlot reinigen.
Niet inzetbaar op onverharde ondergrond
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De voor- en nadelen van grote veegmachines
Voordelen
•
•
•

Grote capaciteit zodat veel straten
kunnen geveegd worden voor de
laadbak vol is.
Reinigen snel
Machine is ook inzetbaar voor
kolkenreiniging

Nadelen
•
•
•

Zware en minder wendbare machine
(ondergrond moet er op voorzien zijn)
Niet inzetbaar bij obstakels
Niet inzetbaar op onverharde
ondergrond

Gecombineerde inzet van middelen
Vaak is een combinatie van verschillende middelen een goed idee om de efficiëntie te verhogen. Enkele
voorbeelden:
•

•

Veegmachines samen met personeel dat met bezem of bladblazer het zwerfvuil weghaalt van de
moeilijk te bereiken plaatsen (onder banken, geparkeerde auto's, …) en voor de veegwagen brengt. Bij
kleine veegmachines of straatstofzuigers is het soms de bestuurder die eerst manueel zwerfvuil uit bv.
plantstroken verwijdert en voor de veegmachine legt om het vervolgens machinaal op te vegen.
Manueel vegen op drukke plaatsen (omwille van het sensibiliserend aspect) kan gecombineerd worden
met proper maken op onverharde ondergrond.

Twee soorten veegplannen
Er zijn twee soorten veegplannen:
•
•

periodiek reinigen
beeld- en resultaatsgericht reinigen

Periodiek reinigen
Bij periodiek reinigen duidt men op een kaart aan hoe vaak een locatie wordt geveegd volgens een vaste
frequentie. Hiervoor wordt de gemeente doorgaans opgedeeld in regio's, wijken of gebieden.
Afhankelijk van de locatie wordt er vaker of minder vaak geveegd. Ook het tijdstip waarop geveegd wordt, kan
veranderen met de seizoenen. Enkele voorbeelden:
•

•
•

•
•
•

In het centrum van de gemeente en op toeristische trekpleisters zal de frequentie van vegen het hoogst
zijn. In heel wat gemeenten wordt het centrum dagelijks of enkele malen per week geveegd. Deze
plaatsen bepalen namelijk het beeld van uw gemeente.
In schoolomgevingen wordt meestal ook vaker geveegd.
In woonstraten wordt eerder sporadisch geveegd. En als dat gebeurt, is een parkeerverbod een goed
idee. Stimuleer ook het gevoel van eigenaarschap van de bewoners. Daar leest u meer over bij het luik
participatie en omgeving.
In landelijke straten wordt het vegen beperkt van nooit tot een of enkele keren per jaar.
Straten met veel laanbomen moeten in de herfst meer geveegd worden.
Recreatiegebieden en hun omgeving moeten in de drukke zomerperiode meer schoongemaakt worden.

Beeldgericht reinigen
Bij beeldgericht reinigen wordt gewerkt in functie van het bereiken van bepaalde doelstellingen. De
kwaliteitsvereisten worden in beelden of scores vastgelegd. U kent dit beeldsysteem misschien al van het
terugdringen van onkruidbestrijdingsmiddelen. Ook daarbij werd de gemeente in zones verdeeld met een
bijhorende beeldkwaliteit: strenger in het centrum, toleranter in meer landelijk gebied.
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Aan de hand van die zones kan u ook de vereiste netheid vastleggen met beeldmateriaal. Per zone legt u de
vereiste norm vast.
Ook de netheidsbarometer kan u gebruiken. U legt dan vast wat de maximale toelaatbare vervuiling mag zijn en
hoeveel stuks zwerfvuil mogelijk zijn. Dit kan u afhankelijk maken van de omgevingstypen (centrum,
recreatiegebied, woonstraten, …). Leg ook vast wat de laagste score is die op het hele grondgebied zeker moet
behaald worden.
Meer informatie over de Netheidsbarometer.
Voordelen
•

•

•
•

Middelen worden gerichter ingezet. Er wordt
sneller ingespeeld op de situatie op het
terrein: wanneer er zich op een bepaalde
locatie plots een probleem stelt, kan hier
snel op ingespeeld worden.
Biedt nog meer mogelijkheden om rekening
te houden met de perceptie. Waar er meer
belang wordt gehecht aan reinheid zal een
strengere norm gehanteerd worden met het
bijhorende veegbeleid.
Biedt mogelijkheden om de kwaliteit beter te
bewaken.
Het biedt houvast wanneer er met
aannemers gewerkt wordt.

Nadelen
•
•
•

Vereist een veel flexibelere manier van
werken dan een zich steeds herhalend
veegplan.
Het vergt een hele attitudeaanpassing en
ook opleiding van alle medewerkers.
Toezichts- en controlefunctie op het terrein is
vereist.

Zwerfvuil ruimen op onverharde ondergrond
Plantvakken, borders, boomspiegels
Toepasbare technieken:
•
•
•

Harken
Werken met prikker/grijpstok of manueel
Zwerfvuil uit plantvak blazen met bladblazer

Tips voor het aanplanten en voor de plantenkeuze:
•
•

•

Zwerfvuil geraakt minder gemakkelijk tussen vaste planten die een aansluitend geheel vormen.
Heesters en vooral de doornige soorten zijn dikwijls echte zwerfvuilvangers. Bij te grote aaneengesloten
vlakken wordt een centrale deel haast niet meer bereikbaar om zwerfvuil te ruimen. Voorkom dergelijke
aanplantingen.
Bovenstaande aandachtspunten gelden ook voor boomspiegels. Bij oudere bomen is soms
onderbeplanting niet meer mogelijk omdat heel de boomspiegel doorworteld is.

Grasvelden
Toepasbare technieken:
•
•
•

Harken
Werken met prikker/grijpstok of manueel
Zwerfvuil van grasmat of bij elkaar blazen met bladblazer
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Bermen
Bij het maaien van bermen moet eerst manueel zwerfvuil geraapt worden. Alleen zo kan de kwaliteit van het
maaisel goed zijn. En dat is belangrijk, want maaisel wordt omgezet in compost, maar ook in dierenvoeder.
Versplinterde blikjes zijn levensgevaarlijk voor de dieren.
In Gent grazen er schapen in de bermen
Sinds 2011 laat de stad Gent een aantal taluds door een kudde schapen begrazen. De schaapherder zet indien
nodig ter hoogte van de rijbaan een tijdelijke afrastering die telkens mee opschuift.
Strand en andere zanderige ondergrond (zoals speeltuinen):
•
•

Handmatig met prikker of grijpstok Strandreinigingsmachine.
Nadeel is dat die naast zwerfvuil ook heel wat ander materiaal verzamelt. Dat materiaal hoort thuis op
het strand (bv. zand, schelpen, wieren, …). Maar door dat u het verzamelt in de machine, moet het ook
als afval verwerkt worden.

Oevers
•
•

Handmatig en met grijpstok
Rietkragen zijn moeilijk te reinigingen. Vaak zal er van op het water moeten gereinigd worden. Reinig in
de lente als het riet laag staat.

Wijkaanpak
Er zijn twee vaak gebruikte manieren voor een wijkaanpak:
De regie wordt permanent uitgebouwd voor een hele
wijk

Extra reinigingen of herstellingen voor een bepaalde
wijk

Hierbij wordt het grondgebied in verschillende regio's
opgedeeld en de bijhorende onderhoudsploegen
worden aan bepaalde regio's toegewezen.
Groenonderhoud, herstellingen en proper maken
worden dan gecombineerd.

Met een bepaalde regelmaat komt een wijk extra aan
de beurt voor grondige reiniging, opfleuring en
herstellingen aan de openbare ruimte.

Voordelen:
•
Personeel dat in een bepaalde regio werkt,
krijgt voeling met de wijken en buurten waar
ze ingezet worden. Burgers kennen de
medewerkers. Dit biedt kansen om meer op
maat te werken. Ook het sociale aspect en
de sociale controle worden hierdoor groter.
•
Er is geen grijze zone meer wat betreft
groenbeheer en zwerfvuil ruimen. Burgers
vinden het bijvoorbeeld vreemd dat bij
onderhoud van plantsoenen niet meteen
zwerfvuil verwijderd wordt.

Voordelen:
•
Deze manier van werken biedt de
gelegenheid om de participatie van de
burgers aan te moedigen. Een extra luik
communicatie is hiervoor wel nodig.
•
Deze aanpak wordt door de bewoners erg
op prijs gesteld. Door de intensieve
communicatie lijken de burgers de
inspanningen meer op te merken.
•
De eigenheid van de buurt kan in het
daglicht gesteld worden. Dat kan door aan
de opknapbeurt een inhuldiging van een
typisch buurtelement te koppelen. Zo kan
bijvoorbeeld het opgeknapt speelpleintje bij
het einde van de opknapperiode officieel
worden geopend. Door hierbij de bewoners
te betrekken wordt de betrokkenheid
gestimuleerd wat de sociale controle en
eigenaarschap ten goede komt.
Om de participatie te bevorderen zijn er verschillende
mogelijkheden.
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Zo kunnen buurtbewoners tijdens een wijkbabbel of
wijkinformatiemoment worden opgeroepen om te
signaleren wat er in hun wijk stuk of vuil is en hoe dat
kan opgelost worden. Er kunnen ook afspraken
gemaakt worden over hoe later meldingen en
onderhoud zullen gebeuren.

Voorbeeld van permanente wijkaanpak: Wijkonderhoudsteams Mechelen
In Mechelen is het grondgebied ingedeeld in 4 sectoren waar steeds dezelfde ploeg mensen aan de slag is. Dit
'wijkonderhoudsteam' kent zo beter het terrein en weet welke plaatsen sneller vervuilen dan andere. De ploeg is
ook gekend door de inwoners die hen sneller aanspreken en signaleren als er ergens een probleem is. Vroeger
werd onderhoud en groenonderhoud gecombineerd. Vanaf eind 2013 wordt uit besparingsoverwegingen het
groenonderhoud stapsgewijs uitbesteed aan een aannemer via een raamcontract. In kleine perkjes wordt
zwerfvuil verwijderen nog steeds gecombineerd met het verwijderen van onkruid.
Voorbeelden van wijkaanpak met speciale acties:
Mooi Mortsel
Onder de titel 'Mooi Mortsel' zet de stad in op propere straten, woonwijken, plaatsen. Elke buurt komt aan de
beurt voor systematisch onderhoud. Er gebeuren herstel- en opfrissingswerken en de buurt wordt opgefleurd. De
bewoners worden betrokken zodat ze goed kunnen signaleren welke kleine problemen er in de wijk zijn die best
worden aangepakt.
Buurt aan de beurt in stad Antwerpen
Onder de titel 'Buurt aan de beurt' wordt een week ingezet om een buurt proper, opgeknapt en veilig te maken.
Verschillende stedelijke diensten, politie en plaatselijke organisaties werken met dit doel samen. Bewoners
worden geïnformeerd van de actie door aankondigingsborden op de belangrijkste toegangspunten van de buurt
en een informatiekaart in de brievenbus. Bewoners worden gemotiveerd om mee te doen en zelf
verantwoordelijkheid op te nemen voor hun leefomgeving door minstens al voor de eigen deur te vegen.
Stadsdiensten herstellen kapotte dingen op en rond de straat en pakken daarbij ook allerlei vormen van overlast
aan zoals vuil, onkruid, hondenpoep, graffiti. Ook het bevorderen van de verkeersveiligheid kan mee opgenomen
worden.
Opruimactie
De meeste gemeenten organiseren minstens eenmaal per jaar een opruimactie. Meestal verloopt deze actie in
samenwerking met inwoners, scholieren, verenigingen, buurtcomités, ... Sommige gemeenten kiezen voor een
opruimactie met eigen personeelsleden. Hierover leest u meer in het luik participatie.
Denk er ook aan om inwoners regelmatig te herinneren dat ze verplicht zijn om het trottoir en de goot proper te
houden. Lentepoetscampagnes zijn hiervoor een goede aanleiding. Samen met de buren de straat aanpakken
verhoogt het samenhorigheidsgevoel en de sociale controle en -druk.
Een opruimactie is ideaal om bijvoorbeeld grachten, natuurgebieden en plaatsen die niet in het veegplan zijn
opgenomen of niet geschikt zijn voor machinaal vegen, onder handen te nemen.
Kauwgom verwijderen
Kauwgom is moeilijk te verwijderen en laat vlekken na. Zeker ingelopen vlekken raken niet opgeruimd door te
vegen of te stofzuigen. In het centrum van een stad of gemeente komt het straatbeeld bij veel vlekken vies over.
Op veel types van tegels en monumenten en ook bij kunstlicht springen de vlekken extra in het oog en zijn ze
storend. Kauwgom kan ook schade berokkenen aan vloeren, meubilair, schoeisel en kledij.
Een straattelling in een drukke winkelwandelstraat toonde aan dat:
•
•

De concentratie kauwgoms ter hoogte van vuilnisbakken opmerkelijk hoger ligt
Aan ingangen van winkels en vlakbij de winkel- of woningengevels de concentratie kauwgoms en
kauwgomvlekken ook hoger is. Waarschijnlijk speelt hier de combinatie: moeilijkere bereikbaarheid voor
borstelwagen en meer wegwerpgedrag mee.
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Verwijderen van kauwgom is erg arbeidsintensief en daarom ook duur. Er bestaan verschillende methodes:
•
•

De kauwgom(vlek) wordt ofwel heel koud gemaakt ofwel verwarmd boven de 80°C. Daarna wordt de
kauwgom weg gefreesd, geschraapt, geborsteld met een speciale borstel.
Een bepaald type hogedrukreiniger injecteert een vloeistof in de kauwgomvlek waarna die verwijderd
wordt. Het werk wordt afgerond met een speciaal borstelwagentje

Met machinaal verwijderen kan men ongeveer 1.000 m² per werkdag schoonmaken. De kostprijs valt duur uit
omdat telkens vlek per vlek moet behandeld worden.
De prijzen voor de aanpak met de hogedrukreiniger met injectievloeistof liggen wat lager dan de koel- of
verwarmingsmethode van de kauwgomvlekken. Na verwijdering kan een speciale coating aangebracht worden
waarna een volgende reinigingsbeurt sneller en goedkoper zou zijn.
Recipiënten voor kauwgom:
•
•

Een gewone vuilnisbak is het beste recipiënt. Let er wel op dat de inwerpopening proper is.
Er bestaan ook plastic doosjes waar de kauwgom per vakje in zit en na gebruik terug in weggestopt kan
worden. Vanzelfsprekend levert dit veel meer afval op tegenover onverpakte of in een papiertje
gewikkelde kauwgom.

Leuven stopt met beschermende coating tegen kauwgum
De stad Leuven heeft in 2006 een coating laten aanbrengen nadat de hele Bondgenotenlaan kauwgomvrij was
gemaakt. Nadat de coating is aangebracht gaat het reinigen inderdaad vlotter. Nadeel is dat deze coating
regelmatig opnieuw aangebracht moet worden (om de 2 jaar, afhankelijk van het ruimtegebruik). De stad Leuven
heeft dit enkele jaren uitgeprobeerd maar laat nu niet meer opnieuw coaten en beperkt zich tot het verwijderen
van de kauwgom.
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3. Omgeving
Ook de pijler 'Omgeving' is nodig bij een integraal zwerfvuilbeleid. Dat is de conclusie van de studie
'Sociologische, psychologische en andere motivatoren naar zwerfvuilgedrag'. Daaruit blijkt dat de volledige
omgeving een rol speelt in het al dan niet optreden van een probleem met zwerfvuil en andere soorten vervuiling.
Het is daarom belangrijk om een omgeving te creëren met bijvoorbeeld elementen die een aangenaam gevoel
geven aan de voorbijgangers en gebruikers van de publieke ruimte.
De omgeving kan zowel positieve als negatieve invloed hebben
Negatieve invloed
•
•

Positieve invloed

Straatbanken waarvan planken ontbreken
Nutskasten die volgeklad zijn met tags en
graffiti.

•
•
•

Een mooi aangelegd plein met bloeiende
planten en bloemen en knappe of speelse
zitbanken, aantrekkelijke speeltuigen
Een rotonde die een beeld toont van een
typisch element van de gemeente of regio
De omgeving van een gebouw dat veel
bezoekers trekt, waar ruimte is gemaakt en
banken staan om van het zicht te genieten
en mensen te observeren. Eventueel met
ruimte voor terrasjes voor horeca.

Download hier de studie 'Sociologische, psychologische en andere motivatoren naar zwerfvuilgedrag' in opdracht
van OVAM.

3.1

Negatieve invloed op de omgeving

Verschillende studies en veldexperimenten tonen aan: vervuiling trekt meer vervuiling en verloedering aan. Om
die spiraal te doorbreken en vervuiling te voorkomen, ruimen reinigingsdiensten rondslingerend zwerfvuil best zo
snel mogelijk op.
Studie: een gebroken ruit zorgt voor meer gebroken ruiten
De Broken Windows-theorie is ontstaan uit onderzoek door de sociale gedragswetenschappers James Q. Wilson
en George L. Kelling. Zij bestudeerden het effect van zichtbare verloedering en verwaarlozing van buurten op het
gedrag van mensen. De conclusie van hun onderzoek is dat hoe meer verstoringen er zijn, hoe meer criminaliteit
er opduikt. Deze Broken Windows-theorie is zelfs genoemd naar een vorm van verstoring van de openbare
reinheid. Als er ergens een raam wordt gebroken, dan verleidt dit vandalen tot het breken van nog meer ramen.
Om de kans hierop te verkleinen moet het raam zo snel mogelijk vervangen worden.
Een Nederlandse studie trekt zelfde conclusie
De studie 'The spread of disorder' van de Universiteit van Groningen Keizer, Lindenberg & Steg (2008) kwam tot
het vergelijkbaar resultaat: zichtbare verloedering leidt tot een toename van normoverschrijdend gedrag. Voor dit
onderzoek werden verschillende experimenten uitgevoerd. Zo werd bijvoorbeeld aangetoond dat als er graffiti
werd aangebracht op een muur waar duidelijk op stond dat graffiti verboden was, dit ervoor zorgde dat mensen
meer afval op de grond gooiden. Dit in vergelijking tot een plaats zonder graffiti op de muur.
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3.2

Positieve invloed op de omgeving

Er is nog niet zoveel informatie over welke elementen een gunstige invloed hebben op de omgeving. Deze
elementen zijn wel gekend:
Gevoel van eigenaarschap zorgt voor betrokkenheid
Het is ideaal als zowel de eigenaars als de gebruikers van de publieke ruimte zich 'eigenaar' voelen. Als mensen
voelen dat de open ruimte ook van hen is, zullen ze zich betrokken voelen en er zelf zorg voor dragen. Ook zullen
ze dan sociale controle uitoefenen op passanten. Door dit gevoel zijn passanten sneller geneigd om zich netjes te
gedragen.
Betrokkenheid kan gestimuleerd worden
Deze betrokkenheid is sterk afhankelijk van de soort omgeving. In bijvoorbeeld de eigen woonomgeving zal de
betrokkenheid heel groot zijn. Langs een belangrijke weg waar mensen zich bijna uitsluitend verplaatsen met de
auto of de fiets zal die betrokkenheid amper bestaan.
Het opzetten van participatie-initiatieven stimuleert de betrokkenheid. Hierover leest u meer bij de pijler
participatie.
Studie naar het belang van netheid per type locatie
In een studie werd onderzocht waar mensen zwerfvuil niet tolereren en een nette omgeving ontzettend belangrijk
vinden. Als belangrijkste plaatsen kwamen de eigen woonomgeving, plaatsen voor recreatie en de
centrumplaatsen naar voren. De betrokkenheid bij de woonomgeving is het grootst en de neiging om daar zelf te
vervuilen het kleinst.
Anderzijds zijn er plaatsen waar mensen veel minder problemen maken van zwerfvuil en verminderde reinheid.
Dat is vooral het geval op drukke verkeersroutes, afvalverzamelpunten en wegen in industriegebied.
De verschillende type-omgevingen staan beschreven in de handleiding voor de netheidsbarometer. Bij de
begrippenlijst 'omschrijving van de type-omgeving' wordt daarin de mate van betrokkenheid vermeld.
Meer identiteit, minder anonimiteit
Het is goed als publieke ruimtes 'beleefd' worden door de mensen. Een goede manier om dat te bereiken is om te
streven naar plaatsen, pleinen en parken met een eigen karakter, een eigen verhaal. Hiervoor wordt vaak gebruik
gemaakt van lokaal erfgoed, een beeldbepalend gebouw, -plein of -landschap. Dergelijke aanpak vermindert de
anonimiteit en kan zelfs leiden tot fierheid over de eigen gemeente of stad.
Bijzondere aandacht voor kenmerkende locaties
Bijzondere aandacht moet besteed worden aan de opwaardering van de (fysieke) omgeving en het onderhoud
van icoonplaatsen. Dit zijn kenmerkende locaties voor een stad of gemeente op vlak van toerisme, beeldvorming,
bekende trekpleisters, …
Typisch aan deze plaatsen is dat ze veel bezoekers trekken en mensen zich er graag laten fotograferen.
Dat kunnen zowel bouwwerken zijn met een opvallende en geslaagde architectuur als uitzonderlijke
landschappen. Deze plaatsen hebben meestal een bovenlokale uitstraling. Zoals:
•
•
•
•
•
•

de zeedijk
een pittoreske plaats aan een rivier
kathedralen
musea
bekende winkel-wandelstraten
bruggen

Andere icoonplaatsen zijn locaties met een belangrijke kernfunctie. Op de stratenplannen staan ze meestal
met symbooltjes aangeduid. Soms hebben deze plaatsen een bovenlokale uitstraling, soms ook niet maar zijn ze
wel belangrijk voor het positief gevoel van de eigen inwoners. Zoals:
•

het station als belangrijke toegangspoort tot de stad of gemeente (eerste indruk bezoekers)
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•
•
•
•

gemeentehuis
markt- of kerkplein
de schoolomgeving
het sportcentrum.

Wanneer inwoners of gebruikers van de openbare ruimte deze waarderen, zijn ze sneller geneigd om informele
controle uit te oefenen.
Buurten met een identiteit
Op buurtniveau kan een project rond identiteit ervoor zorgen dat mensen zich meer met hun buurt identificeren én
dat de buurtbewoners zich meer verbonden met elkaar voelen. Zo kan bijvoorbeeld het beschilderen van
nutskasten met iets dat eigen is aan de buurt een hele dynamiek teweeg brengen wanneer de buurt in het project
participeert. Ook passanten kunnen daardoor anders naar de buurt kijken en meer aandacht hebben voor de
omgeving.
Grote (her)inrichting = grote kans voor een beeldbepalend project
Grotere (her)inrichtingswerken van de publieke ruimte zijn grote kansen voor het ontwikkelen van beeldbepalende
projecten die de uitstraling van de stad of gemeente verhogen. Geslaagde projecten zorgen voor trotse inwoners
en een hogere betrokkenheid. Dergelijke projecten gaan meestal niet uit van de reinigings- en milieudiensten en
vallen daarom grotendeels buiten het opzet van dit handboek.
Wel belangrijk is dat de reinigingsdiensten tijdig betrokken worden bij dit project. Zo kan een goed beheer ook na
de inrichting en oplevering gegarandeerd worden. Ook het bijhorende budget moet bij de planning van een
dergelijk project voorzien worden.

3.3

Aanbevelingen

Opmerking: Het is goed om te weten dat heel wat acties aanvankelijk bedoeld waren om overlast en verloedering
aan te pakken, denk maar aan graffiti. Maar na de realisatie bleek het resultaat dikwijls zo geslaagd dat
gelijkaardige ingrepen werden uitgevoerd op andere plaatsen in de gemeente, ook zonder overlastprobleem.
Vaak waren bewoners uit andere buurten vragende partij om iets soortgelijks in hun buurt te realiseren of merkten
diensten dat door het project de sociale samenhang in de buurt beter werd.
U kan dus ook met onderstaande aanbevelingen en voorbeelden aan de slag zonder dat er een overlastprobleem
is.
Graffiti verwijderen of in goede banen leiden:
•

•

Systematisch verwijderen door schoonmaken of overschilderen. Sommige gemeenten voorzien een
service aan hun inwoners om graffiti van woningen en bedrijfsgebouwen te verwijderen. (coating kan
helpen)
Graffitikunstenaars engageren om veel geplaagde plaatsen zoals cabines van nutsbedrijven van
kunstige graffiti te voorzien. Onder de kunstenaars bestaat een ongeschreven code om elkaars werk te
respecteren.

Beschilderde nutskasten in Mortsel
De stad Mortsel startte in 2008 met het beschilderen van nutskasten door jonge graffitikunstenaars. Er werd
telkens een link gemaakt naar de buurt, zoals: een vissentafereel op de kast aan de oude vismarkt, sprookjes in
de omgeving van een kleuter- of lagere school, … De ervaring is dat er weinig van deze werken overschilderd of
beklad worden.
Nutskasten beschilderen in Antwerpen
Ook in Antwerpen werden nutskasten beschilderd met een typisch element van de buurt. Dat kaderde in de actie
'buurt aan de beurt'. Deze actie is erop gericht om een buurt van maximaal 1.000 gezinnen aan te pakken om
deze veilig, proper, hersteld en gezellig te maken.
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Het beschilderen van de nutskasten loopt in nauwe samenwerking met de buurt: participatie is belangrijk. De
ideeën en voorstellen komen van de buurt zelf en hebben dikwijls betrekking op iets typisch uit de buurt.

Werkwijze:
•
•

•
•
•

Prospectie om te kijken welke kast geschikt is, ook de ondergrond moet er zich toe lenen.
Er wordt bekeken welke techniek best is om de kast zelf te beschermen zodat ze goed blijft functioneren:
soms wordt gewerkt met een kleeffolie, soms met platen op de kast waarop geschilderd wordt, soms zijn
de wanden van de kast zo bruikbaar.
De eigenaars van de kasten worden betrokken en gaan meestal akkoord. In principe zijn ze verplicht om
twee keer per jaar de kasten proper te maken.
Voor illustratoren en vormgevers wordt meestal beroep gedaan op mensen uit de buurt zelf die er een
beperkte vergoeding voor krijgen maar hun naam onder hun werk mogen zetten
Elke kast krijgt een coating tegen graffiti. Belangrijke afweging vooraf: voorzie voldoende nazorg. Als de
kast beschadigd wordt, moet dit snel hersteld worden. Het vraagt dus een financiële inspanning.

Georganiseerde graffitimuren
In verschillende steden en gemeenten worden in bepaalde steegjes met blinde muren, fietstunnels, aan
skatepleinen, … plaatsen voorzien waarop graffitibeoefenaars hun kunsten kunnen tonen. Na een bepaalde
periode verven de gemeentediensten alles wit zodat er opnieuw gestart kan worden.
Stripmuren
Vooral blinde muren lenen zich hier voor omdat ze anonimiteit oproepen in het straatbeeld. Deze plaatsen zijn
dan ook erg gevoelig voor sluikstorten. Dat was een van de aanleidingen van de stad Brussel om vanaf de jaren
'90 blinde muren op te fleuren met strips en een wandeling hierlangs te organiseren. Ondertussen hebben al veel
steden en gemeenten stripmuren.
Algemene esthetische inrichting opwaarderen
•

•
•
•
•

Door plaatsing van bloemen- en plantenbakken. Verzorgde bloembakken brengen schoonheid. Ze
kunnen de aandacht zo naar zich toe trekken dat een gebruiker een gewone straat of plein wel
aantrekkelijk vindt.
Verkeersrotondes inrichten met typerende elementen van de gemeente.
Aanplantingen op de boomspiegels van laanbomen.
Kunstprojecten in de publieke ruimte. Zorg hierbij voor voldoende communicatieve ondersteuning.
Plaatsen die anonimiteit oproepen mooi maken door te werken met grote foto's of beschilderingen. Denk
maar aan blinde muren, containers en bouwketen.
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•

Glasbollen kunnen vervangen worden door ondergrondse systemen of de glasbollen kunnen mooi
gemaakt worden.

Kunstenaars beschilderen Kortrijkse glasbollen
De stad Kortrijk startte al in 2003 met het laten beschilderen van glasbollen door een kunstenaar. Glasbollen
moeten regelmatig vervangen worden en daarom wordt het beschilderen van de glasbollen regelmatig herhaald.
In 2014 hebben de lagere scholen hun leerlingen aan het tekenen gezet. Uit de inzendingen koos een jury de
winnende kindertekeningen. Deze werden door een kunstenaar op de glasbollen aangebracht en vrolijken zo de
gasbolsites op.

Kunstproject in Aalst
Kunstprojecten in de openbare ruimte in Aalst. De eerste aanleiding was het afval dat lunchende jongeren op een
centraal plein in de gemeente achterlieten. Om zwerfvuil te voorkomen werd met de jongeren een overeenkomst
gemaakt: in ruil voor het net houden van het plein kregen ze bankjes (deze zagen er uit als muffins). Voor de
bankjes werd samengewerkt met een kunstenaar. Het plein lag er daarna netter bij. Vanaf dan wordt er jaarlijks in
de publieke ruimte een kunstproject georganiseerd door de cultuurdienst.

Mooier maken met de burgers
Burgers kunnen het onderhoud van de boomspiegel van een laanboom op zich nemen. Hiervoor zijn duidelijke
afspraken nodig met de groendienst. Dat een boomspiegel wordt onderhouden door een burger kan aangegeven
worden door een teken aan de boom: naamplaatje, een lint, …
Bebloemingsacties: In ruil voor het deelnemen aan een lenteschoonmaak in de straat, krijgen burgers soms
bloemen of planten voor op de gevelvensterbanken. Ook organiseren heel wat gemeenten geregeld een
bebloemingswedstrijd.
Aanleg van geveltuintjes stimuleren. Verschillende gemeenten hebben een premiereglement of stellen via een
'samenaankoop' goedkoper klimplanten ter beschikking. Door geveltuintjes en ook door voortuintjes te beplanten,
wordt ook de overgang tussen publieke- en privéruimte minder scherp aangevoeld. Zo vergroot het gevoel van
eigenaarschap.
Bied burgers de ruimte om zelf invulling te geven aan hun straat
Laat burgers zelf de ruimte invullen. Dat kan bijvoorbeeld door:
•
•

Een perkje, border of pleintje in de directe woonomgeving te laten aanplanten en/of schoonhouden,
eventueel inclusief snoeiwerk. Of laat ze een groene berm adopteren.
Gemeentelijke percelen zonder onmiddellijke bestemming in te richten als (gemeenschappelijke)
moestuinen, compostwerking. Als de grondkwaliteit ontoereikend is voor een moestuin kan dat
eventueel in bakken of zakken. Ook te grote grasperken kunnen omgevormd worden tot
gemeenschappelijke moestuinen.

Mechelen, stad om te zoenen
In het project 'Stad om te zoenen' biedt de stad Mechelen verschillende mogelijkheden aan voor individuele
inwoners:
'Fleur je straat op': Tijdens het actieweekend verdelen vrijwilligers de plantjes om vensterbanken en voortuinen op
te vrolijken. Elk gezin kan vijf plantjes en de nodige potgrond afhalen op een verdeelpunt.
Meter- of peterschap: het is een engagement om het hele jaar vrijwillig een deel van het openbaar domein in hun
buurt net te houden. Dat gaat van het onderhouden van een plantenvak tot het opruimen van zwerfvuil. Bij
inschrijving ontvangt de 'peter' het nodige materiaal en vuilniszakken. Om de overdracht officieel te maken,
plaatst de stad een bordje op dat stuk openbaar domein.
Meer informatie over het Mechelse project 'Stad om te zoenen' vindt u hier.
Over dergelijke acties leest u ook meer in het luik participatie.
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Andere tips om de omgeving aan te pakken
•
•

•
•
•

Omgevingslawaai verminderen: stromend water zoals van een fontein drukt omgevingslawaai weg en
zorgt ervoor dat mensen ook in een drukke omgeving een rustig gevoel krijgen als ze er even pauzeren.
Aangepaste verlichting: verlichting speelt een belangrijke rol bij het veiligheidsgevoel. Om het ook
duurzaam te houden, bevelen we aan om enkel op doordachte plaatsen verlichting te installeren. Soms
kan in de publieke ruimte zoals langs fiets- en voetpaden ook gewerkt worden met volgverlichting.
Stimuleer de sociale controle. Vermijd dode hoeken.
Zorg ervoor dat straatmeubilair, trottoirs, signalisatieborden, … in goede staat zijn. Beschadigingen
moeten zo snel mogelijk hersteld worden.
Leegstand aanpakken: onbewoonde en verwaarloosde woningen, winkels en bedrijfspanden bepalen
in grote mate het beeld van een straat. Als het om verschillende panden gaat zorgt dit voor een onveilig
gevoel. De gemeente kan daarom werken met een leegstandregister. Bij tijdelijke leegstand van
winkelpanden, wordt soms gewerkt met fleurige raamstickers. Tijdelijke inrichting voor 'pop-up shops'
kan ook leegstand tegengaan.

In Deurne wonen mensen in een 'monument'
Het gevoel van anonimiteit van sociale woningen werd in Deurne aangepakt met het project 'Ik woon in een
monument'. Bewoners werden bewust gemaakt van het historische belang van hun woonomgeving en van het
ideeëngoed dat eraan ten grondslag ligt. In het project werd met de bewoners niet enkel onderzoek gedaan naar
de geschiedenis en de architectuur van de wijken, maar werd ook gewerkt om de sociale relaties in de buurten te
versterken.

Buitengewone plekjes in de provincie Antwerpen
'Buitengewone plekjes' is een project van de provincie Antwerpen om de betrokkenheid en het mentaal
eigenaarschap te bevorderen. Burgers werden opgeroepen om 'verrommelde plekken' in hun gemeente te
nomineren. Daarna kon men stemmen via het internet en de winnende plekjes werden vervolgens heringericht tot
een aangename plaats voor de hele buurt. Dat zorgde in de betrokken buurten en gemeenten voor een dynamiek
om er voor te zorgen dat hun plek kon winnen.

Mozaïekbanken in Gent
Honderden buurtbewoners en vrijwilligers hebben letterlijk hun steentje bijgedragen aan het Gentse Pierkespark.
Ze dachten na over het ontwerp en later bouwden ze onder begeleiding van een kunstenares zitmeubels en
paden in mozaïek. Dit maakt van het Pierkespark nu een kleurrijke ontmoetingsplek.

Boomspiegels beplanten in Antwerpen
De groendienst in Antwerpen experimenteert met het beplanten van boomspiegels. Niet elke boomspiegel kan
beplant worden: soms is er te veel betreding en dan hebben de planten geen kans. Waar het wel mogelijk is,
wordt gekozen voor grasachtige planten en ook voor bloeiende planten. Dit zorgt voor een mooi straatbeeld.
Stekelige heesters worden vermeden omdat daar te veel zwerfvuil in blijft hangen.
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4. Communicatie
4.1 Doelstellingen
Communicatie, sensibilisatie en educatie dienen in verband met zwerfvuil om gewenst gedrag te bereiken, of om
gewenst gedrag extra te belonen. Ook is het doel om te informeren en mensen bewust te maken van het belang
van deze problematiek.
Zwerfvuil is een groter probleem dan mensen denken
Zwerfvuil is een complex fenomeen. Op het eerste zicht is het een probleem dat niet zo dringend is, toch niet in
vergelijking met bv. dronken rijden, roken of andere levensbedreigende fenomenen. De meeste mensen vinden
zwerfvuil ergerlijk als ze het zien, maar daarmee stopt helaas vaak de betrokkenheid of het gevoel van
verantwoordelijkheid. Daarom is het moeilijk om betrokkenheid te creëren. Ondertussen is duidelijk dat zwerfvuil
wel een grotere impact heeft dan enkel een minder fraai beeld, denk maar aan de plasticsoep die deels afkomstig
is van zwerfvuil dat in waterwegen terecht komt.
Werk van lange adem
De strategie achter de communicatie kan verschillende richtingen uitgaan, van ‘shame & blame’ tot positief en
engagerend. Ook alle mogelijke tussenvormen zijn mogelijk. Maar het blijft een werk van lange adem om stap
voor stap burgers te overtuigen en de norm bij een maximaal aantal personen scherp te stellen.
Soort communicatie is afhankelijk van de omstandigheden
Afhankelijk van hoe mensen bereikt kunnen worden, zijn andere vormen van communicatie mogelijk. Soms blijft
een boodschap beperkt tot een campagnebeeld dat op een bermbord in een flits wordt opgevangen door een
passant. In andere situaties is meer interactie mogelijk. Dat kan bijvoorbeeld in een vormingscontext of bij acties
die lang lopen. Dan kunnen boodschappen herhaald en gemotiveerd worden. Daardoor vergroot de kans dat de
boodschap indringt en opgevolgd wordt.
Gevoel van verantwoordelijkheid opwekken
Communicatiecampagnes kunnen verschillende doelstellingen beogen. Ze kunnen worden gebruikt om de norm
duidelijk te stellen, zoals ‘zwerfvuil hoort in de vuilbak’. Maar de meeste campagnes gaan ruimer en hebben tot
doel dat iedereen verantwoordelijkheid opneemt.
Stel de norm duidelijk om het draagvlak te vergroten
Maatschappelijke regels en normen moeten regelmatig herhaald worden. Met de regels over openbare netheid is
dat niet anders. Bovendien zien mensen zwerfvuil niet als een dringend probleem, bij interne conflicten zal dit
snel naar achteren geschoven worden.
Bewust maken dat zwerfvuil niet aanvaard wordt
De meerderheid van de bevolking ergert zich aan zwerfvuil. Maar door de veroorzaker wordt zwerfvuil veelal
geminimaliseerd en niet gezien als gedrag dat sociaal niet gewenst is. Daarom zijn communicatiemiddelen en –
campagnes nodig om de norm duidelijk te stellen en iedereen bewust te maken van deze norm. Het doel is dat
die norm dan ook wordt nageleefd. Campagnes plaatsen zwerfvuil blijvend op de agenda. Daarom voert
'Indevuilbak' elk jaar een gewestelijke campagne en gebruikt het op de campagnebeelden ook het voor zich
sprekend logo 'Zwerfvuil indevuilbak'.
Communicatie op doelplaatsen rendeert het meest
Herinneren aan de norm werkt het best met campagnes die op doelplaatsen gericht zijn. Daarover leest u veel
meer in de studie: 'Sociologische, psychologische en andere motivatoren naar zwerfvuilgedrag'. Met dat soort
campagnes wordt het doelpubliek aangesproken op de plaats waar ze de norm misschien 'even uit het oog
verliezen'. Mogelijk omdat ze opgeslorpt worden door hun eigen bezigheden en zich hierdoor als het ware
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afsluiten in een soort luchtbel. Als ze een boodschap of signaal krijgen net op het moment dat ze van afval af
willen geraken, verhoogt de kans op gedragscorrectie het meest.
Mogelijke communicatiekanalen zijn: bermborden, publicatieborden aan de haltes van het openbaar vervoer, op
vuilnisbakken, op banken en tafels aan picknickplaatsen, in radiospots.

Bewust maken door in te spelen op wat leeft bij de mensen
Soms is het doel van het beleid in de eerste plaats om te informeren over de gevolgen van zwerfvuil. Dat kan
sommige mensen motiveren. Het is nuttig om actuele thema's aan te grijpen om (een deel van) de inwoners
gevoelig te maken en te informeren over het thema zwerfvuil.
Bijvoorbeeld: Groepen surfers en andere waterliefhebbers die samen een opruimactie organiseren omdat ze het
belangrijk vinden dat zwerfvuil niet in het water terecht komt en de plasticsoep niet erger wordt.
Naast de milieuschade zijn sommige mensen ook gevoelig voor de maatschappelijke kost van het opruimen van
zwerfvuil en voor het dierenwelzijn (bv. scherpe stukken van door landbouwmachines versplinterde blikjes in
koeienmagen). Ook dat kunnen argumenten zijn om de eigen verantwoordelijkheid op te nemen.
Geschikte kanalen zijn: artikels in het infoblad en de website van de gemeente, sociale media, artikels in
clubbladen van buitensporters, …

Gedrag beïnvloeden
Educatie
Dit onderdeel gaat zowel over bewustmaking, vorming, onderwijs als opvoeding.
In het onderwijs
Het onderwijs is natuurlijk een goed kader om kinderen en jongeren maatschappelijke normen en waarden aan te
leren. Ook correct gedrag om zwerfvuil te voorkomen is zo een norm. Onder het motto 'jong geleerd is oud
gedaan' nemen veel overheden initiatieven die gericht zijn op leerlingen.
Maar ook binnen de educatie en vorming voor volwassenen liggen er mogelijkheden op het vlak van
gedragsbeïnvloeding. Bijvoorbeeld binnen de inburgeringscursussen. Daarvoor kan het educatief pakket van
Indevuilbak gebruikt worden dat bedoeld is voor van de hoogste graad van het secundair onderwijs. Ook een
open milieuraad biedt een vormingsmogelijkheid.
Educatief pakket voor het secundair onderwijs
Indevuilbak ontwikkelde een educatief pakket rond zwerfvuil voor elke graad van het secundair onderwijs. Dit
pakket is gericht op scholieren omdat vanaf het secundair onderwijs de 'out of home'-consumptie fors stijgt.
Scholieren kopen vaak verpakte voeding en drankjes voor onmiddellijke consumptie. Als ze het afval op de grond
gooien zorgt dit voor een spoor van zwerfvuil. Dat spoor noemen we ook wel de 'snoeproute'.
Maar ook binnen de educatie en vorming voor volwassenen liggen er mogelijkheden op het vlak van
gedragsbeïnvloeding. Bijvoorbeeld binnen de inburgeringscursussen. Daarvoor kan het educatief pakket van
Indevuilbak gebruikt worden dat bedoeld is voor van de hoogste graad van het secundair onderwijs. Ook een
open milieuraad biedt een vormingsmogelijkheid.
ILVA maakt kant-en-klaar lessenpakket rond zwerfvuil
Intercommunale ILVA heeft een lessenpakket gemaakt rond afval voor het kleuter- en lager onderwijs. Een
belangrijk deel van dit pakket gaat over zwerfvuil: 'Komt het afval wel altijd op de juiste plaats terecht?' Iedereen
mag het pakket raadplegen en de lessen gebruiken. Daarvoor dient u zich te registeren en vervolgens krijgt u een
login toegestuurd. Medewerkers van ILVA keuren enkele keren per week de aanvragen goed.
Rond zwerfvuil zijn deze onderwerpen opgenomen:
•
•
•

Kleuters: vuilnis hoort in de vuilnisbak: kringgesprek aan de hand van foto's over zwerfvuil en ook over
afval naast de vuilnisbak, poppenspel over zwerfvuil, voorbereiding op Viesvuilland.
2° graad lager onderwijs: zwerfvuil en afbraaktijden van zwerfvuil.
3° graad lager onderwijs: journalist voor een dag met wandeling en analyse van de zwerfvuilfracties.
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•

Buitengewoon onderwijs: afhankelijk van het niveau worden lessen uit de andere pakketten voorgesteld.

Alle informatie over dit lessenpakket vindt u hier.

ILVA ontwikkelt online computerspel voor het secundair onderwijs
De intercommunale ILVA ontwikkelde een online computerspel voor jongeren van het secundair onderwijs. Elke
jongere kan het zelf spelen, maar bij de lancering in 2012 was er ook een scholenwedstrijd aan verbonden. De
boodschap van het spel is dat zwerfvuil veroorzaken niet kan en selectief inzamelen ervoor zorgt dat materialen
kunnen hergebruikt worden.
U vindt het spel hier

Toneelstuk over zwerfvuil voor scholen
Educatie kan ook aan de hand van een toneelstuk. Wannes verteltheater heeft daarom ook een stuk gemaakt
rond de ecologische voetafdruk, zwerfvuil en de plasticsoep. In 'Hoehou.www.TFOL' motiveren de acteurs met
positieve boodschap de jongeren om te doen wat ze kunnen voor een properder omgeving. Er is ook een
aangepaste versie voor de lagere school.
Alle informatie vindt u hier
Scholenactie in Beringen
In 2013 moedigde de milieudienst van Beringen de secundaire scholen aan om zwerfvuil samen met hun
leerlingen aan te pakken. Een aantal leerkrachten maakte gebruik van lessen uit het lessenpakket Indevuilbak.
Eerst werd op de speelplaatsen de hoeveelheid zwerfvuil gemeten. In de loop van de actieperiode gingen de
scholen aan de slag om die vervuiling te verminderen. De twee scholen die daar het beste in slaagden kregen
een beloning.
Daarnaast werd aan de scholen ook gevraagd om visueel materiaal te ontwikkelen voor bermborden. De klas die
als beste uit de bus kwam, kreeg een duurzame uitstap én hun ontwerp werd op een grote banner gedrukt die op
een centrale 'zwerfvuilhotspot' werd geplaatst. Deze actie kaderde in een vijfpijlerproject om zwerfvuil in Beringen
aan te pakken.
Onbewuste gedragsbeïnvloeding
Een beleid kan ook als doel hebben om gedrag in een bepaalde richting te sturen en gewenst gedrag te
bevorderen. Daarvoor worden vaak communicatiecampagnes ingezet. Onderzoek naar het gedrag van mensen
leert ons hoe we dat gedrag in de goede richting kunnen sturen. Die kennis helpt om campagnes en acties
doeltreffender te maken. De bewustwordingscampagnes die nu nog veel gebruikt worden, zijn geschikt om te
informeren maar minder om gedrag te sturen. Het is efficiënter om via technieken van onbewuste beïnvloeding
naar het gewenste gedrag toe te werken. Dat is belangrijk omdat gedrag voor het grootste deel onbewust
gestuurd wordt. Dit heet de 'nudge' theorie. U leest hier meer over deze theorie (Engels).
Een voorbeeld van onbewust beïnvloeden
Een test die uitgevoerd werd rond zwerfvuil toonde aan dat onder meer het waarnemen van een geur mensen
onbewust beïnvloedt. Als mensen een citroengeur in de buurt van een zitbank ruiken, dan belandt er meer afval
in de vuilnisbak dan bij dezelfde bank zonder de geur. De citroengeur verbinden mensen met 'net gepoetst' zodat
ze meer geneigd zijn om de plaats net te houden.
Meer info over beïnvloedingsstrategieën vindt u in het verslag van de cursusdag 'Gedragsbeïnvloeding en
zwerfvuil'.
Opgelet voor een averechts effect
Sommige campagnes willen mensen een geweten schoppen. Dat doen ze door bijvoorbeeld een berg zwerfvuil
samen te brengen op het marktplein of door een campagne te maken rond een vaak gemaakte fout. Uit
gedragsonderzoek blijkt dat dit averechts kan werken. Deze campagnes tonen de negatieve norm en door het
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principe van de groepsdruk concluderen mensen dat ze best doen zoals iedereen en ook hun zwerfvuil op de
grond gooien. Het maakt toch niet uit als zij zich wel correct gedragen.
Voorbeelden van geslaagde campagnes
•

•
•

•

De campagne 'Don't mess with Texas' zorgde op haar hoogtepunt voor een daling va 70% van het
zwerfvuil op de Texaanse snelwegen. Deze campagne mikt op de fierheid en het groepsgevoel van de
Texanen. Het filmpje kan u hier bekijken.
De Bob-campagne om het dronken rijden terug te dringen.
De buitenlandse communicatiecampagne 'Dumb Ways to Die' bracht een grote gedragsverandering
teweeg. Het aantal ongelukken op het spoor daalde met 20%. De campagne ging viraal, met filmpjes op
Youtube. Er wordt geen boodschap gegeven van wat mensen moeten doen, maar het filmpje toont via
cartoons een hele reeks domme (en zelf gekozen) 'ongelukken' met dodelijke gevolgen. Als afsluiter
wordt slechts één korte aanbeveling gegeven: 'Hou het veilig in de buurt van treinen'.
Supporter van Schoon www.supportervanschoon.nl is een initiatief van NederlandSchoon dat iedereen
oproept om op te ruimen en acties te organiseren. Ze bieden naast opruimmateriaal ook een forum
waarop ze alle initiatieven bekend maken.

Effect blijft niet duren
Merk wel op dat zelfs bij geslaagde campagnes het effect niet eeuwig blijft duren. Zo wordt de campagne in
Texas regelmatig in een of andere vorm herhaald. Bovendien zal een communicatiecampagne op zich zelden
volstaan om gedragswijziging te bereiken. Een combinatie met andere beleidsinstrumenten is altijd noodzakelijk.
Ook bij de Bob-campagne gaat het niet louter om communicatie, ook handhaving wordt ingezet om het gewenste
effect te bereiken. Ook die campagne wordt elk jaar herhaald tijdens de eindejaarsperiode.
Technieken om in te spelen op onbewust gedrag
•

Een positief gevoel geven door bij een groep te horen. Mensen schikken zich naar het gedrag van
anderen. Ze doen wat ze denken dat de meeste mensen, of de mensen van een bepaalde groep doen.
Vaak stellen ze ook gedrag om waardering of appreciatie te krijgen van de groep waar ze graag bij
horen.

'Let'sdoit' maakt positief gedrag 'cool' bij jongeren
In de jongerencampagne letsdoitindevuilbak werd 'iets in de vuilnisbak doen' cool gemaakt. In filmpjes gaven
bekende Vlamingen het goede voorbeeld en riepen ze op om filmpjes te maken en te posten via Facebook. Er
waren prijzen voor de beste filmpjes, oproepen om de favoriete filmpjes in de hitlijst te liken. 'Let'sdoit' was ook
aanwezig op veel evenementen en deelde daar attractieve gadgets uit. Dit zijn allemaal hulpmiddelen om de
negatieve groepsdruk om te buigen en iets in de vuilbak gooien tof te vinden. Zo wordt positief gedrag iets
waarmee je binnen een groep op appreciatie kan rekenen.

•

Een directe beloning krijgen

Sprekende of zingende vuilnisbakken
Holle Bolle Gijs in de Efteling is hét typevoorbeeld van de sprekende vuilnisbak. In het pretpark roepen Holle
Bolle Gijs en zijn familieleden voortdurend 'papier hier'. Wie afval in de opengesperde mond van de
sprookjesfiguur werpt, wordt meteen door de figuurtjes bedankt. In de ruime omgeving van de figuren is geen
zwerfvuil te bekennen.
Maar ook in Oostende staan er sprekende, zingende of muzikale vuilnisbakken. Telkens iemand iets in de
vuilnisbak werpt, start een auditieve beloning. Meer info vindt u in het onderdeel infrastructuur. ( link naar
hoofdstuk 2/#h2)
De stad Mortsel beloont inwoners met een medaille en een aankoopbon. Gedurende de actieperiode worden de
winnaars gespot op het moment dat ze iets correct in de vuilnisbak gooien of iets rond netheid doen, zoals een
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bloemenperk schoon houden. Ze worden aangesproken en beloond voor hun positieve gedrag, en de acties
worden bekend gemaakt via lokale communicatiemiddelen.

•

•

•

Geef keuzes tussen gewenste opties. Omdat mensen het gevoel hebben om zelf een keuze te kunnen
maken, zijn ze sneller geneigd 'de eigen keuze' op te volgen. Ook al zijn de keuzemogelijkheden
beperkt. Zo levert bij een lunchplaats de boodschap 'Wilt u uw afval in de vuilnisbak gooien of
meenemen naar huis?' een beter resultaat op dan 'Verboden afval achter te laten'.
Zich consequent gedragen als er al een toezegging werd gedaan: 'Wie A zegt moet ook B zeggen'. In
gedragsbeïnvloeding wordt dit gehanteerd door eerst een klein verzoek te doen waarmee mensen
gemakkelijk instemmen. Hiermee krijgt men een voet-in-de-deur waarna het groter verzoek volgt waarop
mensen dan makkelijker instemmen. Moest iemand meteen met het grotere verzoek benaderd worden
dan is de kans op afwijzing groter dan bij de stap voor stap benadering.
Sympathie. Voor iemand die aardig is, doen mensen veel. Mensen stemmen eerder in op een verzoek
van een bekende, van een knap iemand of van een sympathieke mascotte.

Binnies-Project in Zaventem
De intercommunale Interza en de gemeente Zaventem lanceerden in 2012 samen het Binnies-project. Het doel
was om het misbruik van vuilnisbakjes terug te dringen. Daarom werden de vuilnisbakjes verpersoonlijkt: ze
kregen ogen en er werd in een cartoon verteld wat de bakjes graag lusten. Daarnaast belde de gedreven
afvalcoach van Interza ook aan bij de omwonenden om hen te overtuigen om deel te nemen aan het project. Als
mensen problemen hebben bij de selectieve afvalinzameling is de coach ook de persoon die hen helpt om de
sorteerregels juist toe te passen.

Keep it Clean voor vrachtwagenchauffeurs
Een stripachtige dame toont op de parkings en het Belgisch-Nederlandse bedrijventerrein Hazeldonk-Meer hoe
zwerfvuil te voorkomen en om afval selectief weg te gooien. "Keep it clean" is haar slagzin. Miss Cleanie prijkt
sinds 2014 op de borden die er opgesteld staan.
Op bedrijventerreinen ontbreekt sociale controle en bijna niemand voelt zich betrokken bij de omgeving. Veel
vrachtwagenchauffeurs wachten er dikwijls om te lossen of op een nieuwe opdracht en zijn anderstalig.
Consumptieafval belandde hierdoor dikwijls op de grond. IOK, het bedrijventerreinmanagement, de steden
Hoogstraten en Breda werkten samen aan een grondige aanpak en testen alles uit in een proefproject.
Interesse? Als u vooraf toelating vraagt en aan de voorwaarden voldoet mag u de kennis en
communicatiemiddelen gebruiken voor uw eigen project op een industrieterrein. Lees eerst de info en resultaten
van het project en de richtlijnen voor de toelating. Daar vindt u ook de toolkit met communicatiemateriaal.

•

Gebruik maken van alom gekende symbolen die door de meeste mensen automatisch gevolgd worden
zoals voetafdrukken. Voetafdrukken duiden de juiste looprichting aan.

50% minder zwerfvuil met voetstappen die de weg wijzen naar de vuilnisbak
In Kopenhagen werd onderzocht welke invloed voetstappenprints hadden op de grond die de weg tonen naar de
vuilnisbak. Het bleek dat zij zorgen voor bijna de helft minder zwerfvuil op de grond tegenover gelijksoortige
plaatsen en omstandigheden zonder deze prints. De voetstappen helpen met opvallend succes om gehaaste
mensen, op drukke plaatsen sneller de vuilnisbak te doen vinden. Dit is een voorbeeld van nudging.
Verschillende methodes werden getest in Nederland
Verschillende (combinaties) van deze beïnvloedingstechnieken werden uitgetest in Nederlandse steden. Op heel
wat pleinen en straathoeken lieten mensen bij de ondergrondse containers voor huishoudelijk afval ook heel wat
ander afval achter. Dit sluikstorten wilden ze terugdringen.
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De volgende methodes hadden de grootste impact op het aantal achtergelaten stuks afval.
1.

2.

3.

Start met klein verzoek en voet-in-de-deurprincipe: eerst werd in de buurt rondgegaan met kleine
deurstickers. Aan de bewoners werd gevraagd of ze een schone buurt belangrijk vonden en of ze om dit
te tonen de sticker wilden kleven (= klein verzoek). Tijdens deze wervingsronde werd deur-aan-deur
aangebeld. Veel bewoners waren erg positief over de actie en bijna iedereen verleende zijn
medewerking. Als mensen openlijk blijk geven voorstander te zijn van het netjes houden van hun buurt,
zijn ze bij een verzoek in de toekomst meer geneigd om daar gehoor aan te geven, ook al is dit een veel
groter verzoek. Dit groter verzoek stond vermeld op een bord bij de afvalcontainers: 'Voor een schone
buurt, zet geen afval naast de container'. Omdat deze vraag relateerde aan de sticker die ze hadden
ophangen, volgden veel mensen dit verzoek op.
De descriptieve norm: er wordt ingespeeld op het normgedrag en groepsdruk door bij de containers de
boodschap aan te brengen: 'Help ook mee het hier schoon te houden: vrijwel alle mensen uit deze buurt
zetten geen afval naast de container.'
Handhaven en straffen: zichtbaar toezicht houden en dreigen met boetes. De maatregel werd
aangekondigd op de containerlocaties door middel van een bord met daarop de tekst: 'Plaats geen afval
naast de container: dat kan u geld kosten. Er zijn al X bewoners beboet.'

Deze methodes staan beschreven in het rapport 'Voorbij bijplaatsingen. Gedragsinterventies voor het effectief
terugdringen van bijplaatsingen bij afvalcontainers'. Dit rapport werd gemaakt in opdracht van Gemeente Schoon
(2010). Hierin leest u uitgebreider welke interventies echt werken.
Hier vindt u meer informatie over dit rapport

Onderzoek en kennis over beïnvloedingsstrategiën
Info over beïnvloedingsstrategieën vindt u in het verslag en de presentatie van de cursusdag
'Gedragsbeïnvloeding en zwerfvuil'.
Informeren over beleid en gevoerde acties
Als lokaal bestuur is het nodig om te informeren over het beleid en de genomen maatregelen. Ook de
mogelijkheden die de burgers hebben op vlak van participatie moeten goed gekend zijn. Die informatie is nodig
om:
1.
2.
3.

Een draagvlak te creëren
Mensen bewust te maken van de problematiek
De participatie te verhogen

Deze informatie kan u op verschillende manieren verspreiden, zoals: het gemeentelijk informatieblad, de website,
de afvalkrant, … Maar zorg er ook voor om voldoende aandacht te besteden aan communicatie op de
doelplaatsen.
Voorbeelden:
•
•
•

Als u wil dat burgers zich correct gedragen en de vuilnisbakjes juist gebruiken, dan helpt
communicatiemateriaal op de vuilnisbakjes over wat in de vuilnisbak hoort en wat niet.
Omwonenden aanspreken op het misbruik van de vuilnisbak. Dit werkt het best met een brief.
Maak gebruik van het kennismakingsmoment voor nieuwe inwoners. Presenteer op dat moment het
aanbod voor de inwoners om te participeren in het net houden van de eigen straat of buurt én wat het
bestuur aanbiedt om de inwoners te ondersteunen.

Enkele praktijkvoorbeelden
Oostkamp
De gemeente Oostkamp nam maatregelen om het vuilnisbakkenbeleid te verbeteren. Het aantal vuilnisbakken
werd verminderd. De inwoners werden hierover geïnformeerd door een artikel in het gemeentelijk infoblad en op
de website.
Lees het volledige artikel
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Tip. Ook de afvalkranten van intercommunales nemen artikels op over zwerfvuil en de initiatieven die ze bieden
om zwerfvuil terug te dringen.
Mortsel
Na de evaluatie van het vuilnisbakkenplan besliste de stad Mortsel om een aantal vuilnisbakken te verwijderen.
Op de paal waaraan de vuilnisbak hing werd een sticker gekleefd met de boodschap:
'Wegens misbruik weggehaald. Je vertrouwde vuilbak is er tussenuit. Hij werd ernstig misbruikt en had niet veel
zin hier te blijven hangen. Neem je meegebracht papiertje, blikje, zakje, … mee naar huis of werp het in een
andere papierkorf. Hou Mortsel mooi. Respecteer onze vuilbakken én ons werk.

4.2 Types van campagnes
4.2.1 Algemene campagnes
Algemene campagnes zijn geschikt om normen te stellen, mensen bewust te maken en om te
informeren.
Voorbeelden:
Gewestelijke campagne
In de jaarlijkse algemene gewestelijke campagne 'indevuilbak' wordt in heel Vlaanderen de norm
herhaald. Om met deze campagne een zo breed mogelijke doelgroep te bereiken moet de
campagneboodschap zo emotioneel, mobiliserend en motiverend mogelijk zijn.
Indevuilbak biedt mogelijkheden om deze gewestelijke campagne ook in de gemeenten te laten leven:
•

Lokale besturen worden uitgenodigd om de campagne op hun grondgebied mee te voeren en
kunnen gratis campagnemateriaal bestellen of downloaden.
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•

Individuele burgers kunnen ook op www.indevuilbak.be terecht om affiches te downloaden.
Als ze dat willen, kunnen ze de affiche eerst ook personaliseren.

Maakt u bij een actie of campagne gebruik van financiële steun van 'indevuilbak'?
Dan dient u op communicatiemateriaal en op infrastructuur zoals op vuilnisbakjes gebruik te maken
van het correcte logo. Zo wordt de boodschap 'indevuilbak' krachtiger en versterken de lokale
inspanningen de communicatie-inspanningen van het gewestelijk niveau.
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Intergemeentelijke en gemeentelijke campagnes
Soms kiezen gemeenten of intercommunales ervoor om eigen accenten te leggen en zelf
campagnemateriaal te ontwikkelen.

In Mechelen voeren ze al jaren campagne onder dezelfde slagzin ‘Stad om te zoenen’.

4.2.2 Communicatie en campagnes gericht op doelplaatsen
De meeste mensen die sporadisch van de algemene norm afwijken, worden met een
doelplaatsgerichte communicatie aan deze norm herinnerd. Zwerfvuil gebeurt soms vanuit een zekere
nonchalance omdat de veroorzaker met andere, dringendere zaken bezig is. Bijvoorbeeld: een
reiziger wil net voor het instappen nog snel van een drankblikje af, of picknickers vertrekken zonder
het afval op te ruimen. Een herinnering kan mensen op het goede spoor houden en hen even
wegtrekken uit de flow van hun activiteiten.
Het is dus vaak belangrijker om de boodschap op de juiste locatie onder de aandacht te brengen dan
bepaalde doelgroepen te bereiken.
Lokale besturen zijn het best geplaatst om vanuit hun terreinkennis communicatieboodschappen te
geven op de meest geschikte plaatsen. Bijvoorbeeld in snel vervuilende buurten kan de communicatie
opgevoerd en aangepast worden.
Een doeltreffende boodschap die aan de norm herinnert vergroot de kans dat de norm gerespecteerd
wordt.
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Boodschappen die al succesvol worden toegepast zijn bijvoorbeeld:
•
•
•

De bermbordjes 'Deze plek is net opgeruimd, bedankt om dit zo te houden?'
Bij een afvalinzamelpunt worden borden gezet met tekst als 'Help ook mee om het hier
schoon te houden: vrijwel alle mensen uit deze buurt zetten geen afval naast de container.'
Groene voetstappen die de richting aangeven naar de vuilnisbak.

Communicatie op doelplaatsen is vooral geschikt om de norm te stellen, mensen bewust te maken
van de problematiek, te informeren en hun gedrag te beïnvloeden.

Praktijkhandboek integraal proefproject zwerfvuil start met een Schone Leie
De gemeente Sint-Martens-Latem kampte met een problematiek van accumulerend zwerfvuil (m.i.v.
drijfvuil) in rietkragen langs de toeristische, meanderende Leie. Aangezien dit probleem het
gemeenteniveau oversteeg, contacteerde Sint-Martens-Latem hun afvalintercommunale IVM, die de
andere aangrenzende afvalintercommunales, Imog en Ivago betrok. Ze werkten samen met
ondersteuning van het netheidsnetwerk een 5-pijleraanpak uit voor de aanpak van zwerfvuil op de
(toeristische) Leie. Eén onderdeel hiervan is een succesvolle doelplaatsencampagne voor alle
recreanten op en langs de Leie.
Voorbeelden van geslaagde acties op doelplaatsen
Naast de gewestelijke campagne kiest Indevuilbak elk jaar een bepaalde doelplaats voor een extra
campagne om het zwerfvuil op die plaats terug te dringen. Het doel is om de 'luchtbel van eigen
bezigheden' te doorprikken:
•

•

•

In de zomermaanden van 2014 werden kustbezoekers gesensibiliseerd om het strand net te
houden. De campagne 'Op het strand hoort alleen zand' liep in samenwerking met het
programma 'Plage preferée' op Radio 2. Ook kinderanimatie was voorzien.
Bij de aanvang van het academiejaar 2013-2014 werd 'De Netstrijd' georganiseerd. Dat was
een competitie tussen de vijf Vlaamse studentensteden waar na de actieperiode de studenten
met de properste uitgaansbuurt beloond werden.
In 2012 richtte Indevuilbak zich specifiek naar jongeren met extra aandacht voor hun
'hangplaatsen' en 'snoeproutes'. Deze werden tijdens de actieperiode uitgerust met wifihotspots bij een vuilnisbak. Bij het inloggen kwamen ze terecht op een zwerfvuilgame.
Ondertussen zijn deze wifi-hotspots in gebruik bij verschillende gemeenten.

Strandactie van de kustredders
Ook de vereniging van de kustredders (VKWV) lanceerde een strandactie. Mensen die op het strand
gingen, kregen een afvalzakje met het logo van Indevuilbak aangeboden. Zo kunnen zij hun afval bij
zich in het zakje houden tot ze het strand verlaten. Daar kunnen ze dan het zakje in een afvalbak
gooien. Dit was een nuttig instrument met tegelijk een sensibiliserende boodschap.
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'Binnies' in Zaventem
In het centrum van Zaventem kregen de vuilnisbakken ogen. Naast het speelse karakter, heeft de
afbeelding van ogen ook het psychologisch effect: "U wordt gezien". Op de 'buik' van de vuilnisbak
werd een sticker aangebracht met wat 'De Binnies' allemaal lusten. Zo is meteen duidelijk wat er
thuishoort in de vuilnisbak. In dit project werd niet enkel met communicatieboodschappen gewerkt.
Ook de pijlers participatie, infrastructuur en handhaving werden ingezet om het juiste gebruik van de
vuilnisbakjes te verbeteren.

Sensibiliseren van treinreizigers in stations
De intercommunale IOK (Kempen) organiseerde de sensibiliseringscampagne 'Net gemist' in de
omgeving van stations. Personeelsleden van IOK waren verkleed als sigarettenpeuk, blikje en
kauwgom. Zo spraken ze ongeveer 2.500 treinreizigers aan over hun zwerfvuilgedrag. Die reizigers
werden ook ondervraagd over hun kennis van de afbraaktijden van zwerfvuil. Op de perrons werd in
doorzichtige bakken het bijeengeveegd zwerfvuil getoond. Deze bewustmakingsactie vraagt veel
personeelsinzet en bereikt een deel van de reizigers. Het effect werd niet gemeten. Om te peilen naar
gedragswijziging zou de hoeveelheid zwerfvuil voor en na de actie gemeten kunnen worden of zou
men het gedrag van de reizigers kunnen observeren voor en na de actie.

Campagne in Merchtem tegen zwerfvuil in weides
De landbouwraad van Merchtem voerde in 2014 een sensibiliseringscampagne tegen zwerfvuil in
weides. In samenwerking met het gemeentebestuur werden twintig borden in weides geplaatst met de
slagzin: "In mijn muil geen zwerfvuil". Deze borden werden op plaatsen gezet die veel last hadden van
zwerfvuil. De borden maakten automobilisten, fietsers en wandelaars attent op de gevaren van
zwerfvuil voor dieren. Wanneer metalen blikjes en flessen uit de grachten en bermen samen met het
bermgras door een hakselmachine gaan worden die verpulverd tot kleine deeltjes en komen ze ook
terecht in de weides. Tijdens het grazen kunnen koeien, paarden en schapen de metalen scherven
mee opeten. Dit kan de maagwand dodelijk perforeren.
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4.2.3 Campagnes gericht op de verschillende fracties in het zwerfvuil
In de meeste gevallen is een doelplaatsgerichte campagne het meest aangewezen om zwerfvuil terug
te dringen op specifieke plaatsen. Dat komt omdat heel veel verschillende mensen die plaatsen
aandoen en niet slechts één groep mensen verantwoordelijk is voor het zwerfvuil.
Soms wordt gekozen om een actie te voeren om een bepaalde fractie van zwerfvuil terug te dringen.
Dat gebeurt dan bijvoorbeeld voor kauwgom. Omdat die fractie extra aandacht nodig heeft of er zich
een specifiek probleem stelt kan er een communicatiecampagne ontwikkeld worden die zich daar
specifiek op richt.
Deze aanpak is geschikt om de norm te stellen en het gedrag te beïnvloeden.
Levensgrote handtassen met kauwgumslierten in Leuven
In Leuven doken in 2006 reuzenschoenen en handtassen met kauwgomslierten op in het straatbeeld.
Die zorgden voor veel mediabelangstelling. Voor- en nametingen over op de grond gegooide
kauwgom werden niet uitgevoerd maar de actie plaatste het kauwgomprobleem wel op de agenda.
Enkele beelden en verschenen artikels over deze actie

Energieke Britten gooien hun kauwgom in de vuilnisbak
Een voorbeeld van een fractiegerichte actie komt uit Groot-Brittannië. Daar voert een groep experts
samen met lokale besturen acties om kauwgom in de vuilnisbak te krijgen. Die campagne maakt
gebruik van beelden van energieke mensen die hun kauwgom in de vuilnisbak gooien. Regelmatig
wordt nieuw beeldmateriaal uitgebracht, maar de boodschap blijft dezelfde: "Kauwgom hoort in de
vuilnisbak".
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Meer info over deze campagne

Ook een combinatie van een fractief en doelplaatsgerichte campagne is soms mogelijk, bijvoorbeeld
rond peuken in uitgaansbuurten.

4.2.4 Campagnes gericht op bepaalde doelgroepen
Omdat de meeste plaatsen gebruikt worden door een mix van doelgroepen, zijn doelplaatsgerichte campagnes
het meest aangewezen. In deze drie situaties kan communicatie die zich op één bepaalde doelgroep richt wel
nuttig zijn:
1.
2.
3.

Als door een beperkte taalkennis de communicatieboodschap niet goed begrepen wordt.
Wanneer doelplaatsgerichte communicatie onmogelijk is omdat de doelplaats te uitgestrekt is.
Als de doelgroep zich afzet tegen de algemene communicatie (bv. jongeren).

Deze campagnes gericht op één bepaalde doelgroep zijn geschikt om de norm te stellen, te informeren en gedrag
te beïnvloeden.
Campagne gericht op wielertoeristen
Recreatieve fietsers worden via magazines en de campagne van de Vlaamse Overheid 'Fiets wijs' opgeroepen
om milieuvriendelijk, veilig en hoffelijk te fietsen. Ze kunnen ook een charter tekenen. Om zwerfvuil te voorkomen
betekent dit concreet: 'Kapotte binnenbanden hou je bij, net als de verpakkingen van energierepen en gels'.
Meer informatie over deze campagne vindt u op www.fietswijs.be

Illustraties voor toeristen in West-Vlaanderen
Voor toeristen die onze manier van afval in te zamelen en onze taal niet kennen maakte de provincie WestVlaanderen een folder met veel illustraties. Deze tonen enerzijds wat niet hoort, zoals afval op het strand achter
laten, meeuwen voederen, huisvuil in de vuilnisbak deponeren. Maar anderzijds ook wat wel goed is, zoals een
blikje of flesje in de vuilnisbak werpen.
Lees meer over deze campagne

Haviland richt zich op fietsers en lopers
Intercommunale Haviland voerde in 2014 een campagne om lopers maar vooral fietsers
'wielertoeristen' te sensibiliseren rond zwerfvuil. Ze ontwikkelden deze pictogrammen voor banners. U
leest hoe met vallen en opstaan het proefproject wielertoeristen een goede oplossing biedt. De diëtsite
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adviseert om te eten voor het sporten. De prestaties verbeteren én voedingsverpakkingen blijven thuis
dus minder kans op zwerfvuil. Toch een beetje afval? Dat past in een handig fietsvuilbakje.

Borden op parkings langs de snelweg
Bij vuilnisbakken op autostradeparkings plaatst het Agentschap voor Wegen en Verkeer borden met
pictogrammen die begrijpelijk zijn voor alle chauffeurs.

Jongeren doen het 'cool' in de vuilnisbak
De vuilnisbak wel of niet gebruiken is volgens onderzoek zeer afhankelijk van het gezelschap. Tieners vinden het
niet cool om in elkaars gezelschap iets in de vuilnisbak te gooien. Een voorbeeldcampagne om deze houding te
doorbreken is 'Letsdoitindevuilbak' van de West-Vlaamse afvalintercommunales. Jongeren werden door deze
campagne in 2012 uitgedaagd om afval op een coole manier in de vuilnisbak te doen. Ze werden o.a. op festivals
rechtstreeks beloond met toffe gadgets, hun filmpje werd op de website geplaatst en kon bekeken en leuk
gevonden worden.
Meer info en voorbeelden van de filmpjes
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5. Participatie
Zowat iedereen vindt zwerfvuil en een verminderde openbare netheid een probleem. Toch veroorzaakt bijna
iedereen wel eens zwerfvuil, soms onbewust. Hierover leest u meer in het onderzoek naar motivatoren: in het luik
over wie zwerfvuil veroorzaakt.
Gemeenten en steden leveren serieuze inspanningen om de problemen rond zwerfvuil te verbeteren. Maar hierbij
stuiten ze vaak op grenzen, zowel op financieel vlak als qua effectiviteit. Daarom is het belangrijk om de
maatschappelijke norm in verband met zwerfvuil duidelijk op de agenda te houden en alle kansen voor een zo
ruim mogelijke betrokkenheid aan te grijpen.
Iedereen is betrokken partij als het gaat over het schoon houden van de openbare ruimte
Iedereen is eigenlijk betrokken partij bij het schoonhouden van de publieke ruimte: niet enkel door geen vervuiling
te veroorzaken, maar ook door mentaal het (mede)eigenaarschap van de publieke ruimte te claimen en zelfs mee
de handen uit de mouwen te steken.
Meer participatie creëren verhoogt niet enkel het bereik en de doeltreffendheid van de inspanningen van de
reinigings- en milieudienst, maar heeft ook andere pluspunten.
Voordelen van participatie voor het lokaal bestuur:
•
•

•
•

Het draagvlak voor het beleid wordt groter als u communiceert over en toont wat het bestuur realiseert.
Doe dat ook over hoe het bestuur burgers ondersteunt die participeren.
Hoe meer inwoners en andere gebruikers en beheerders van de publieke ruimte zich betrokken voelen
en zich hun omgeving mentaal toe-eigenen, hoe meer sociale controle er is. Sociale controle zorgt mee
voor het respecteren van de maatschappelijke normen met winst op het gebied van openbare netheid.
Die grotere sociale controle en een nettere buurt hebben eveneens gevolgen voor een hoger
veiligheidsgevoel.
Initiatieven die het leven in een buurt intenser maken, zorgen voor meer sociale verbondenheid en
verhogen de informele sociale controle.

Geen participatie om kosten te besparen
Een slecht argument om participatie in te voeren, is uitgaan van een snelle kostenbesparing voor de openbare
reiniging. De opruimkosten verminderen misschien wel, maar die gaan teniet door andere kosten, zoals:
personeelsinzet naar buurt- of wijkondersteuning, oog hebben voor initiatieven die de burgers nemen of
voorstellen, ondersteuning van vrijwilligers, …

5.1 Het belang van diverse vormen van participatie
Wil een gemeente ervoor wil zorgen dat zoveel mogelijk burgers hun steentje bijdragen bij de openbare netheid?
Dan is het belangrijk om veel verschillende manieren om te participeren aan te bieden.
Voor individuen en voor groepen
Voorzie op het vlak van participatie in een aanbod voor zowel individuele burgers als voor groepen. Denk ook aan
groepen zoals horeca- en handelaarsverenigingen. Ook die vinden het belangrijk dat de omgeving van hun zaak
proper is omdat dit economisch interessant is. Zij zijn daarom zeker bereid om inspanningen te leveren.
Verschillende gradaties
Ook door verschillende gradaties van participatie aan te bieden stimuleert u dat meer mensen zullen meewerken.
De ene inwoner zal gewoon een melding doen van zwerfvuil, terwijl een zeer geëngageerde burger mogelijk kiest
voor een langdurig en diepgaander engagement.
Zorg dat u ook op de hoogte bent van burgerinitiatieven op uw grondgebied. Indien gewenst kan het bestuur
ondersteuning bieden en ook haar kanalen gebruiken voor ruimere bekendmaking van burgerinitiatieven.
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De onderstaande initiatieven staan per doelgroep gerangschikt van beperkte naar intensievere
participatie:
Voor individuele burgers
Individuele burgers kunnen op verschillende manieren betrokken worden bij het zwerfvuilbeleid. Dat kan onder
meer op deze manieren:
•
•
•
•
•
•

Een meldpunt netheid organiseren
Een webpagina waarop een burger een charter tegen zwerfvuil kan ondertekenen
Een opruimactie waaraan zowel individuele burgers als groepen kunnen deelnemen
Sommige burgers ruimen op tijdens het dagelijks wandelingetje (of zijn bereid om dit te doen).
Projecten rond peter- of meterschap, straatverantwoordelijke, zwerfvuilbestrijders, …
Peter- of meterschap van een glasbol of vuilnisbak

Hieronder werken we deze verschillende manieren verder uit met concrete voorbeelden uit de praktijk.
Een meldpunt netheid organiseren. In de praktijk kan dit verschillend ingevuld worden, zoals:
•
•
•

Het bekendmaken van een telefoonnummer en mailadres om een melding door te geven
Een meldings-app
Een compleet digitaal opvolgingssysteem waarbij iedereen mee geïnformeerd wordt over de aanpak en
het tijdstip van de interventie van de betrokken diensten.

Tip: maak van de gelegenheid gebruik om burgers die een digitale melding doen meteen ook te informeren over
het aanbod voor vrijwilligers. Vernoem het aanbod voor individuele of buurtaanpak van zwerfvuil of toon de link.
Zorg ook voor de terugkoppeling naar wie een melding deed.

Praktijkvoorbeeld
•

•
•
•
•
•

•

Meldpunt stad Mechelen: Via een online formulier kan een melding, klacht of voorstel overgemaakt
worden aan de stadsdiensten. Ook kan de opvolging bekeken worden. Er is ook een overzichtskaart met
recente meldingen en de opvolging door de stadsdiensten. U vindt dit meldpunt hier.
Meldpunt bij IDM: Online kan een melding gedaan worden en op een kaart worden alle meldingen
getoond die actueel worden opgevolgd en deze die onlangs werden opgelost. U vindt de kaart hier.
IVAGO, stad Gent: Op deze pagina staat een tab 'schone buurt' met de vraag 'Wat kan jij doen?'. Daarbij
vindt men de weg naar een heel groot aanbod van wat burgers kunnen doen voor een schone buurt.
Meldpunt Oostende: Dit kadert binnen de campagne 'Oostende blinkt als de zee'.
Antwerpen: Webapplicatie voor het melden van zwerfvuil en sluikstort in stad Antwerpen
Provincie Antwerpen: www.routedokter.be is een initiatief van de provincie Antwerpen. Naast problemen
met de bewegwijzering op het wandel- en fietsroutenetwerk kan ook zwerfvuil gemeld worden. Het
opruimen gebeurt door teams uit de sociale economie.

Een webpagina waarop een burger een charter tegen zwerfvuil kan ondertekenen.

Charter tegen zwerfvuil
De gemeentebesturen van Zaventem, Kampenhout, Wezembeek-Oppem, Kraainem en Steenokkerzeel en hun
afvalintercommunale Interza roepen hun burgers op om zich te engageren tegen zwerfvuil. De actie gaat verder
dan de klassieke communicatiecampagne omdat ze een engagementsverklaring van de inwoners vraagt. De
ondertekenaars geven aan dat ze zich storen aan zwerfvuil en zetten zo de norm rond zwerfvuil kracht bij. In deze
gemeenten krijgt men dus een extra signaal om geen zwerfvuil te veroorzaken. Bovendien zijn de ondertekenaars
voor het gemeentebestuur een interessante groep om meer actief bij het beleid te betrekken.

De webpagina om dit charter te onderschrijven tegen zwerfvuil vindt u hier. Bijna 6.000 mensen
ondertekenden het charter.
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•

Een opruimactie waaraan zowel individuele burgers als groepen kunnen deelnemen

Verschillende draaiboeken voor het organiseren van een opruimactie
•
•
•

Draaiboek voor Straat.net van Limburg.net.
Mirom Roeselare stelde een draaiboek ter beschikking aan gemeenten die een actie organiseren.
Draaiboek van een strandopruimactie.

Opruimactie in Nederland en België
Zowel Rijkswaterstaat, de Nederlandse provincie Limburg en NV De Scheepvaart als gemeenten aan beide
kanten van de grens en vrijwilligers ruimen afval op na het hoog water in het voorjaar. Zo voorkomen ze een deel
van het aangroeien van de plasticsoep in de zeeën en ruimen ze het aangespoelde afval in de winterbedding van
de Maas op dat zelfs tot in de bomen hangt.
Meer info over deze actie

•

Sommige burgers ruimen op tijdens het dagelijks wandelingetje (of zijn bereid om dit te doen). Maak het
aanbod bekend zodat deze burgers weten hoe hun gemeentebestuur hen ondersteunt en hier gebruik
van maken.

Suggestie
Publiceer een artikel/reportage over een dergelijke opruimer-wandelaar via de informatiekanalen en vraag andere
opruimers om zich te melden. Wees duidelijk bij wie ze terecht kunnen, wat het hen oplevert (opruimmateriaal,
mogelijkheid om van ingezameld materiaal af te raken, contact met andere opruimers, schouderklopje van het
bestuur, …)
Meer info over deze actie

•

'Peter/meterschap', 'straatverantwoordelijke', 'zwerfvuilbestrijder', … De gekozen naam doet er niet toe.
De essentie is dat de burger een langdurig en permanent engagement aangaat om de straat, buurt,
plantsoen zwerfvuilvrij te houden.

Verschillende initiatieven rond peter- en meterschap in Vlaanderen
•

•

•

•

In Laakdal werd een WITZERS-project georganiseerd. WITZ is de afkorting van Wijk Initiatief Tegen
Zwerfvuil. Het gemeentebestuur deed een oproep om zwerfvuil permanent aan te pakken. Meer dan 30
burgers engageerden zich als WITZER
De gemeente Houthalen-Helchteren werkt voor een grotere participatie van de burgers bij het openbaar
domein met buurtpeters en -meters. Buiten zwerfvuil ruimen doen ze nog heel wat andere zaken:
bloemen aanplanten, onkruid wieden, speeltuigen en zitbanken zuiver houden, voetpaden en pleinen
vegen, … Om de sociale samenhang te bevorderen moet de financiële bonus die de buurtpeter of meter hiervoor ontvangt ingezet worden voor een straat- of wijkactiviteit, bijvoorbeeld een
straatbarbecue, een nieuwjaarsdrink, … De gemeente stelde hiervoor een premiereglement 'Buurtpeters
en -meters' op. Dat reglement vindt u hier.
De gemeente Lichtervelde werkt met vrijwillige buurtbeheerders. Deze ruimen permanent op. Ze bieden
ook ondersteuning bij andere zwerfvuilacties zoals 'propere carpoolparking', 'bos zonder afval',
schoolfietsroute, bouwwerven, …
De gemeente Gooik werkt al lang rond sociale cohesie met o.a. meters/peters die een bepaald traject
net houden. Meer info daarover vindt u hier. Het beleid focust op sociale samenhang door veel aandacht
te schenken aan kennismaking tussen inwoners, de zorgen van de burgers en het betrekken van
burgers bij het beleid. Dit betekent ook dat burgers aangesproken worden op hun verantwoordelijkheid
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voor het samenleven. Voorbeelden van maatregelen uit Gooik zijn: een onthaal voor nieuwe inwoners,
dorpsbabbels, speelstraten, buurtfeesten, … Er wordt ook breder gewerkt aan de participatie van
burgers dan enkel rond zwerfvuil. Zo kent Gooik een heel actieve werking rond thuiscomposteren en
andere kringlooptechnieken. Veel inwoners hebben zich geëngageerd om op een traject zwerfvuil te
ruimen.

•

Peter- of meterschap van een glasbol of vuilnisbak

Vrijwilligers houden glasbollen proper
Om de omgeving van de glasbollen proper te houden zet IMOG sinds december 2012 vrijwilligers in. Deze
vrijwilligers zijn meestal omwonenden van de glasbollen die het belangrijk vinden dat het er netjes bij ligt. Op
deze manier kregen 22 glasbollen een peter of meter. Op een bord aan de glasbol zelf wordt ter sensibilisering
vermeld dat de glasbol wordt schoongehouden door een vrijwilliger. De peters en meters hebben 'werkfiches'
waarmee ze regelmatig terugkoppelen naar de intercommunale. De peters en meters kregen een opleiding en
worden regelmatig bij elkaar gebracht voor een ontspannende en meestal deels educatieve activiteit. De
vrijwilligers krijgen voor hun inzet ook een kleine vergoeding.
Meer informatie vindt u in de projectfiche

Voor groepen burgers
•
•

een opruimactie
adopteren van een berm, plein, (deel van) een park of natuurgebied, straat, wijk,…

Burgers eisen gebied op
De West-Vlaamse afvalintercommunales roepen burgers op om een stuk grondgebied 'op te eisen'. Ze duiden dat
gebied aan op een kaart als het gebied dat zij zwerfafvalvrij zullen maken. Dat kan gaan over een eenmalige
opruimactie of voor een langdurige inzet. Burgers kunnen dit ook individueel doen.
Meer info

Mechelen, stad om te zoenen
In Mechelen biedt de stad onder de slagzin 'Stad om te zoenen' een heel aanbod aan. Dat start van geringe
participatie tot een veel grotere inzet: o.a. met de hele straat de actie ondersteunen en deelnemen aan de
wedstrijd 'Schoonste straat'. Groepen krijgen het aanbod om 'Schone bendes' te worden om zwerfvuil op te
ruimen. Voor hen is een reglement opgesteld met hierin opgenomen welke ondersteuning ze krijgen aan
opruimmateriaal, vuilniszakken, afspraken voor het ophalen van de zakken, …
Meer info over Stad om te zoenen

Netheidscharters in Gent en Diest
In Gent biedt de stad aan groepen (en ook aan individuen) netheidscharters aan. Wie het charter ondertekent met
de buurt, verklaart zich verantwoordelijk voor het netjes houden van een kleine zone. In ruil voor het proper
houden van de buurt krijgt ze ondersteuning van de Stad en IVAGO. Meer info vindt u hier.
Ook Diest werkt met netheidscharters. De gemeente werkte een stappenplan uit over het werken met vrijwilligers.
Meer info
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Diverse burgerinitiatieven
•
•
•
•

'Beach clean up': opruimactie die jaarlijks eind maart op alle Europese stranden wordt georganiseerd
door surfclubs.
Lopers die regelmatig zwerfvuil opruimen in de Noorderkempen hebben een facebookgroep opgericht.
Ze duiden ook op een kaart de opgeruimde plaatsen aan.
In Gent sjorden inwoners op eigen initiatief rond de boomspiegels in hun straten een omheining om zo
vuil uit de boomspiegels te weren. Meer info leest u in dit krantenartikel.
Letsdoitworld is een burgerorganisatie die in 2008 gestart is in Estland. Ze organiseren opruimacties en
roepen op om wereldwijd op dezelfde dagen opruimacties te houden. Ondertussen ontstonden in vele
landen, waaronder België, groepen vrijwilligers die opruimacties organiseren. Het is noodzakelijk dat ze
voor het inzamelen van het opgeruimde afval afspraken maken met hun lokaal bestuur. Meer info

Voor doelgroepen, al dan niet in functie van hun beroep:
•
•

Een actie in samenspraak met horecazaken om sigarettenpeuken en zwerfvuil te verminderen.
De jeugdverenigingen die voor een goede verstandhouding met de buren regelmatig de hele straat
waarin hun lokalen gelegen zijn opruimen. De gemeente kan ondersteunen door opruimmateriaal te
voorzien.

Mortselse jeugdgroepen houden hun terrein net
Na afspraak plaatst de stad - voor de uniformiteit van de vuilnisbakken op het hele grondgebied- deze ook op
semi-publieke terreinen zoals rond jeugdlokalen, op sportvelden, …
De afspraak is dat de jeugd- of sportclub op een afgesproken tijdstip het afval op een punt samenbrengt, waar de
stad het ophaalt.

5.2 Richtlijnen en regels bij het inzetten van vrijwilligers
Sinds in 2007 de wet betreffende de rechten van vrijwilligers van kracht is, zijn alle organisaties die werken met
vrijwilligers verplicht om
Een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid af te sluiten voor de organisatie en haar vrijwilligers.
In een informatienota de vrijwilligers te informeren over deze verzekering en over eventuele vergoeding van
kosten.
Meer informatie:
•

•
•

Op deze website kan u meer lezen over deze wetgeving, kostenvergoeding en verzekering. U kan er
doorklikken op de steunpunten voor het vrijwilligerswerk in uw provincie. Ook kan u er
vrijwilligersvacatures plaatsen.
Op de website Succesvol vrijwilligen van het Vlaams Steunpunt voor Vrijwilligerswerk vindt u in het
'goede praktijkenhandboek' onder meer hoe u vrijwilligers kan werven, motiveren en nog veel meer.
Wat op het eerste zicht misschien niet nodig lijkt te zijn: raadpleeg intern ook de eigen
preventieadviseur!

Ondersteuning van vrijwilligers
Deze elementen maken werken met vrijwilligers rond zwerfvuil succesvol:
•
•

Het enthousiasme en de visie waarmee het project wordt uitgedragen overtuigt en inspireert anderen.
Erkenning en beloning voor de inzet: het schouderklopje of bloempje van de schepen doen veel! Of een
groepsuitstap naar bijvoorbeeld een recyclagebedrijf, ontvangst op het gemeentehuis met persaandacht,
… Dit heeft meer effect dan een financiële vergoeding.
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•
•
•
•

Voorzie vrijwilligers van gepast materiaal: fluohesje, grijpstok, vuilniszakken, gepersonaliseerde affiches,
bermbordjes. Hier vindt u meer informatie over materiële ondersteuning en communicatiemateriaal.
Voorzie in middelen die vrijwilligers herkenbaar maken (met de vermelding dat ze vrijwilliger zijn)
Moedig individuele burgers aan om samen met anderen netheid in de buurt aan te pakken, al dan niet
voor langere duur. De steun en de beloning kunnen dan de hele buurt ten goede komen.
In groep zijn mensen eerder geneigd om te participeren. Spreek daarom clubs, verenigingen,
buurtcomités, … aan.

Enkele tips
•
•
•
•

Begin klein en laat het initiatief groeien
Maak gebruik van mond-aan-mondreclame
Communiceer over de initiatieven
Maak goed bekend bij wie vrijwilligers zich kunnen melden, voorzie een vaste contactpersoon en verzorg
de feedback

Taakafspraken met vrijwillige opruimers
Naast de algemene vereisten bij het werken met vrijwilligers zijn ook deze zaken heel belangrijk voor opruimers:
•

•

Stel samen met de vrijwilliger een engagementsomschrijving op. Daarin staat wat en wanneer. Dit kan
ook 'op onregelmatige tijdstippen' zijn en voor een bepaalde periode of voor onbepaalde duur. Als de
vrijwilliger stopt, dan waarschuwt die de contactpersoon. Anderzijds wordt ook opgenomen waarin de
gemeente voorziet (opruimmateriaal, affiches, bermbordjes, …)
Informeer de vrijwilliger over:
o Verzekeringen: wat er wel en niet opgenomen in de verzekering, wie waarschuwen bij ongeval.
o Waardering: eventuele vergoeding of eventuele terugbetaling kosten, formulieren en hoe en
aan wie terug te bezorgen, eventuele ontvangst op het gemeentehuis, …
o Contactmogelijkheden met andere vrijwillige opruimers
o Wie de algemene contactpersoon is voor het vrijwilligerswerk rond de openbare reinheid en hoe
en wanneer die bereikbaar is (persoonlijk, e-mail, telefonisch, …)
o Eventueel meldpunt voor sluikstorten als deze melding bij een andere persoon of via
meldingsformulier moet gebeuren.
o Taakomschrijving: omschrijf wat kan opgeruimd worden.

Het is aangeraden om zwerfvuil wel en sluikstorten niet door vrijwilligers te laten opruimen. Sluikstorten kunnen
gevaarlijk zijn door de resten (bijvoorbeeld slachtafval) of de stoffen die ze bevatten. Eventueel bevatten ze
aanwijzingen naar de sluikstorter. Vraag wel om sluikstorten te melden.

•

•

•

Afbakenen van de locatie die opgeruimd wordt. Dit zowel wat betreft het terrein van andere opruimers
als wat betreft de veiligheid. Laat vrijwilligers niet opruimen op verkeersonveilige punten. Andere
gevaarlijke situaties sluit u misschien ook beter uit, zoals: rivieroevers met rietkragen.
Sommige snelvervuilende plaatsen kunnen demotiverend werken. Laat deze plaatsen beter niet door
vrijwilligers opruimen. Enkel als de vrijwilliger er zelf op aandringt omdat het bijvoorbeeld zijn
woonomgeving is. Waarschuw zeker voor het risico op ontmoediging en spreek duidelijk af dat de locatie
kan gewisseld worden voor een plaats waar het opruimen meer resultaat zal opleveren.
Afvoer van afval: spreek af hoe het ingezamelde materiaal aangeboden moet worden. Voorbeelden zijn:
o In een speciale restafvalzak die wordt opgehaald bij de opruimer thuis tijdens de huis-aan-huis
inzameling.
o De opruimer brengt zelf het materiaal naar het containerpark
o Een contactpersoon melden dat er materiaal op te halen is
o Moet alles in een zwerfvuilzak of wordt het pmd apart ingezameld?

Taakafspraken tussen de verschillende diensten
•

Met de reinigingsdienst: zorg dat de afspraken over het inzamelen van het opgeruimde afval duidelijk
zijn. Dit zowel bij groepsopruimacties als voor individuele vrijwilligers met een langdurig engagement. De
reinigingsdienst moet ook weten waar er door vrijwilligers wordt opgeruimd. Ook is het handig als zij
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•

eventueel de frequentie en verlofperiode van de opruimers kennen. Duid op een kaart die plaatsen aan
en zorg dat de onderlinge afspraken duidelijk zijn tussen reinigingsdienst en opruimer.
Met andere diensten of actoren die door hun contacten of werkgebied aanknopingspunten hebben om
uw aanbod te ondersteunen.

Enkele algemene voorbeelden:
•
•
•
•

De dienst die straat- en buurtfeesten promoot en contact heeft met de organisatoren, stelt hen
bijvoorbeeld het project zwerfvuilpeters of straatvrijwilligers voor.
De dienst die werkt met kansengroepen grijpt de sorteerproblemen bij de pmd-fractie aan om openbare
netheid aan te kaarten en samen met de burgers naar oplossingen te zoeken.
De organisatoren van 'buurtbabbels' die samen met de burgers zoeken naar samenwerkingsvormen.
Burgerinitiatieven rond een leefbare woonomgeving zijn dikwijls bereid tot het aanpakken van zwerfvuil
of nemen op eigen initiatief het thema openbare reinheid op.

Wijkbabbels in Aalst
De politie van de stad Aalst organiseert jaarlijks wijkbabbels om voeling te houden met wat er leeft en om
oplossingen te zoeken bij de problemen die de burgers signaleren. Door de gestructureerde aanpak van de
babbels worden er ook prioriteiten bepaald die door een grote groep inwoners gedragen worden en niet door
enkele harde roepers. Problemen met zwerfvuil en sluikstorten halen telkens de top 5.
Meer info

Gelegenheden met kansen om de participatie te verhogen:
•
•
•

Een onthaaldag of ander initiatief voor nieuwe inwoners.
Een open milieuraad waar openbare reinheid wordt besproken. Dit kan bijvoorbeeld door een rapport
voor te stellen nadat er gedurende geruime tijd metingen met de netheidsbarometer werden uitgevoerd.
Een initiatief van een of enkele buren: bijvoorbeeld enkele inwoners ruimen zwerfvuil op en verfraaien de
straat door hun voorgevel of boomspiegels op te fleuren. Hierdoor kan een aanstekelijke
groepsdynamiek ontstaan waarna nog meer mensen het voorbeeld volgen. Dergelijke initiatieven
bekendmaken aan de hele gemeente via de gemeentelijke informatiekanalen en waar mogelijk
ondersteuning bieden, kan het aantal deelnemers nog doen aangroeien.

Enkele voorbeelden uit Nederland
In Zwolle (NL) pakken ze het probleem van zwerfvuil op routes naar de scholen op de volgende manier aan.
Scholen, winkeliers, wijkvereniging en handhavers pakken het samen aan door een convenant op te stellen voor
vier jaar. Met vertegenwoordigers van alle betrokken werd een wijkscan langs de schoolroutes gedaan,
problemen werden vastgesteld en prioriteiten vastgelegd. De vuilnisbakken bleken te klein en onvoldoende
aanwezig. Een designafdeling van een school ontwierp nieuwe bakken die vervolgens ook geproduceerd en
geplaatst werden. Er werd een lessenpakket voor een betere bewustwording en gedragsverandering bij de
jongeren ontwikkeld. Leerlingen drama staken een theaterproductie rond zwerfvuil in elkaar. Er werden afspraken
gemaakt over handhaving. Bij het begin van elk schooljaar wordt gecommuniceerd over zwerfvuil voorkomen.
'Opgeruimd Breda': Inwoners die hun eigen invulling willen geven aan het beheer van hun buurt kunnen een deal
maken met de gemeente. Afgesproken wordt wat de inwoners zelf inbrengen en wat de stad er tegenover stelt.
Deze aanpak zorgt er voor dat een deel van het beheer van de publieke ruimte zoals opruimen van zwerfvuil
maar ook plantsoenonderhoud door inwoners wordt uitgevoerd. De stad Breda stelt wel personeel ter beschikking
om de deals met de inwoners goed af te spreken en op te volgen.
Meer info
Deventer Schoonfamilie: het project startte in 2002 met als belangrijkste doel inwoners te activeren. Een schone
wijk is het bindende thema. Bewoners worden lid van De Deventer Schoonfamilie door een verklaring te
ondertekenen waarin ze beloven actief bij te dragen aan het schoonhouden van de buurt. Elk lid ontvangst een
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welkomstpakket met cambio's. Met cambio's kunnen leden o.a. schoonmaak- en tuingereedschap kopen,
kinderen kunnen speelgoed lenen. De leden maken periodiek schoon en krijgen cambio's als beloning. De
Schoonfamilie kreeg een gezicht door verschillende typetjes in de communicatie te gebruiken en er telkens een
actie aan op te hangen. Bijvoorbeeld: Boy Blindganger bij de actie rond vuurwerkafval. Meldingen van bewoners
worden zo veel mogelijk vertaald naar acties van de Schoonfamilie. Leden krijgen ook een nieuwsbrief. .
In dit 'receptenboekje' staan nog veel meer concrete participatieprojecten.
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6. Handhaving
Handhaving is het doen naleven van bepaalde regels. Regels zijn in elke samenleving belangrijk en mogen geen
dode letter blijven. Handhaving is daarom het sluitstuk van elk soort beleid, ook het zwerfvuilbeleid.
Vier doelstellingen van handhaving
1.
2.
3.
4.
5.

Preventief en ontradend: om te vermijden dat regels met de voeten getreden worden.
Bepaalde overtredingen een halt toe roepen en de oorspronkelijke toestand herstellen.
De schade vergoeden.
De overtreder straffen omdat die de regels met de voeten heeft getreden.
Er zijn verschillende manieren om de regels te handhaven. Dat is ook zo voor het bestrijden van
afvalgerelateerde vormen van overlast.

Er zijn verschillende manieren om de regels te handhaven. Dat is ook zo voor het bestrijden van
afvalgerelateerde vormen van overlast.
Algemeen is zwerfvuil een moeilijk gegeven in het kader van handhaving. Op heterdaad betrappen is nog veel
moeilijker dan bij de andere vormen van afvalgerelateerde overlast.

6.1 Sociale controle
Sociale controle en de norm duidelijk stellen zijn de eerste preventiemaatregelen. Hoe sterker mensen aanvoelen
dat omwonenden of gebruikers van de publieke ruimte willen dat die ruimte net blijft, hoe groter de kans dat die
ruime ook proper zal blijven.
Bij de sociale controle zijn er veel raakpunten met de pijlers omgeving en participatie. Denk onder meer aan de
buurt- en straatverantwoordelijken en winkeliers. Door hun aanwezigheid en bedrijvigheid is er sociale controle.
Antwerpen geeft opleidingen voor meer sociale controle
In Antwerpen is ‘Opsinjoren’ de organisatie die onder meer de straatvrijwilligers die zwerfvuil opruimen
ondersteunt. Enkele malen per jaar bieden zij een workshop aan. Het doel is om straatvrijwilligers te
ondersteunen die naast het uitoefenen van non-verbale sociale controle nog een stap verder willen gaan en
vervuilers willen aanspreken.
Het gaat over een heel laagdrempelige opleiding van een uurtje die verpakt is in quizvorm. Er is veel
beeldmateriaal voorzien en enkele filmpjes. Deze zaken komen tijdens de workshop aan bod:
•
•
•
•
•

U kiest zelf of u iemand aanspreekt of niet. Als u het doet, probeer het dan op een goede manier te
doen.
Niet alles is wat het lijkt. Trek geen overhaaste conclusies en blijf bij de feiten.
Denk eerst even na over wat u wil bereiken alvorens mensen aan te spreken. Zeg wat u wil dat er
verandert, niet wat u niet wil
Blijf vriendelijk en correct
Ga niet in discussie.

Ook gemeenschapswachten die uitdrukkelijk aanwezig zijn in het straatbeeld spelen een belangrijke
controlerende rol. Deze controle is wel al heel wat formeler. Indien nodig spreken zij overtreders aan.
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Milieudienst en gemeenschapswachten gaan samen op pad in Boom
Tijdens periodes met mooi weer trekken mensen van de milieudienst van Boom samen met de
gemeenschapswachten regelmatig naar de plaatsen waar jongeren samen komen. Dat doen ze tijdens de
middagpauze en rond 16u. Het doel is om hen er attent op te maken dat ze de plaatsen proper moeten houden.
Op sommige jongeren heeft dit effect. Anderen gooien toch weer iets op de grond zodra het controle verdwenen
is. Voor hen werd nog een stap verder gegaan. Kijk hiervoor naar de andere vormen van handhaving – jongeren.

In Maldegem kregen groepjes jongeren een verantwoordelijke
Maldegem pakte jongeren op een andere manier aan. Scholieren die tijdens de middagpauze in het park lunchen
lieten nog al eens rommel achter, ook nadat de gemeenschapswachten en politieagenten controles uitvoerden en
hen vroegen om hun afval in de vuilnisbak te gooien. Er werd afgesproken om per groepje een verantwoordelijke
op te geven. Van deze verantwoordelijke noteerde de politieagent de identiteitsgegevens. Zo werd de onderlinge
controle opgevoerd en is er een verantwoordelijke die kan aangesproken worden mocht er toch nog afval op de
grond liggen. Door deze maatregel verbeterde de situatie aanzienlijk.

6.2 Mogelijkheden om te handhaven via retributie, GAS en het
materialendecreet
Zwerfvuil
De gemeente heeft de keuze:
1.

2.

Ze kan het handhaven in verband met zwerfvuil opnemen in de gemeentelijke politieverordening en
gemeentelijke administratieve sancties invoeren voor kleine afvalovertredingen. De consequentie is dat
deze overtredingen in die gemeenten niet meer strafrechtelijk strafbaar zijn. Enkel de GAS-ambtenaar
kan dan nog optreden bij deze kleine afvalovertredingen.
Geen opname in de gemeentelijke politieverordening. Dan blijft de handhaving op zwerfvuil gebeuren
door de lokale politie of door een milieutoezichthouder.

Gemeentelijke administratieve sancties (GAS)
Zwerfvuil, hondenpoep en ook illegaal ontwijkgedrag zoals sluikstorten zijn van de grootste ergernissen bij
burgers. Zij verwachten dan ook dat gemeenten hiertegen optreden zodat zij niet de indruk krijgen dat dit
straffeloos blijft. Daarom doen veel lokale besturen beroep op Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS).
Dit instrument laat toe om sneller en efficiënter de strijd aan te gaan met bepaalde kleine vormen van overlast en
om maatregelen te nemen zonder dat men afhankelijk is van parket en gerecht. Zo nemen gemeenten het
handhavingsbeleid zelf op en kunnen ze eigen accenten leggen in hun lokaal veiligheidsbeleid.

Wat zijn die ‘kleine vormen van overlast’?
Een concrete definitie van deze ‘kleine vormen van overlast’ staat niet in het Milieuhandhavingsdecreet (meer
bepaald Titel XVI van het DABM). Dit zorgt voor onduidelijkheden en discussies ook al heeft het parlement tijdens
de behandeling van het DABM (decreet houdende algemene bepalingen op het gebied van milieubeleid) wel een
omschrijving naar voor geschoven:
Onder kleine vormen van openbare overlast moet in het algemeen begrepen worden: “Het vervuilen van de
openbare weg en de plaatsen die voor het publiek toegankelijk zijn en het niet naleven van de inzamelregels voor
huishoudelijk afval”. Onder ‘Bij wijze van voorbeeld’ staat ook ‘Zwerfvuil (sigarettenpeuken, kauwgum, blikjes,
wikkels en andere lege verpakkingen enzovoort)’ vermeld.
(zie parlementair stuk 1249 (2006-2007) nr. 3, p.22 )
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Zwerfvuil veroorzaken door afval van consumptie onderweg niet in de daartoe voorziene recipiënten te gooien,
kan dus geïnterpreteerd worden als een kleine vorm van overlast. Ook het niet opruimen van hondenpoep, het
niet bij zich hebben van een hondenpoepzakje en het niet opruimen van uitwerpselen van paarden kan onder
kleine vormen van overlast geplaatst worden. Ze kunnen dus in het GAS-reglement opgenomen worden.
Aandachtspunt: zorg ervoor dat er niets onder GAS wordt opgenomen dat al elders bijvoorbeeld volgens het
Materialendecreet of Vlarema al strafbaar gesteld is.

Handhaven door wie?
•
•

Een GAS-ambtenaar
De politie kan handhaven

In de praktijk weinig boetes of GAS
In de praktijk stellen we vast dat handhaving door middel van boetes of GAS eerder zelden gebeurt. Als een
handhaver iemand zwerfvuil ziet veroorzaken, die persoon daarover aanspreekt zodat die vervuiler meteen het
afval opraapt, dan zal het daar meestal bij blijven. Boetes voor zwerfvuil worden meestal gegeven door agenten
die een bestuurder een blikje of flesje uit een voertuig zien werpen. Zwerfvuilboetes worden door veel mensen
vaak aangevoeld als niet in verhouding tot de overtreding. Af en toe halen dergelijke GAS-boetes de pers met
doorgaans een storm van verontwaardiging als gevolg.

Handhaving volgens het Materialendecreet
Het Materialendecreet verbiedt in artikel 12 ‘om afvalstoffen achter te laten of te verwijderen in strijd met de
voorschriften van het decreet of zijn uitvoeringsbesluiten’. Zo kan op het veroorzaken van zwerfvuil gehandhaafd
worden volgens het Milieuhandhavingsdecreet als een overtreding van artikel 12, §1 van het Materialendecreet.
Het niet opruimen van hondenpoep kan op dezelfde manier gehandhaafd worden.
Handhaven door wie?
•

•

Zowel de lokale milieutoezichthouders als de lokale politie zijn bevoegd voor de handhaving op het
illegaal achterlaten of verwijderen van afvalstoffen. Een gemeentelijke (milieu)ambtenaar kan aangesteld
worden als milieutoezichthouder in het kader van het Milieuhandhavingsdecreet.
Een gemeente kan zelf een milieutoezichthouder in dienst hebben of aanwerven. Maar ook een
intergemeentelijke aanpak via het intergemeentelijk samenwerkingsverband of via de politiezone is
mogelijk.

Sluikstorten
Het meest aan te bevelen zijn:
•
•

Handhaving kan volgens het Milieuhandhavingsdecreet (overtreding van het Materialendecreet)
Het invoeren en toepassen van een belastingsreglement voor het ambtshalve opruimen van sluikstorten
door of in opdracht van de gemeente.

Een GAS-boete is slechts mogelijk in een beperkt aantal gevallen.
Belastingreglement voor ambtshalve opruimen van sluikstorten
Dit reglement geldt zowel op openbare als private wegen en plaatsen. U krijgt het modelbelastingreglement op
aanvraag toegestuurd (mail: netheidsnetwerk@indevuilbak.be). Via een dergelijk reglement kunnen de kosten
voor het opruimen van afval verhaald worden op de overtreder, als die gekend is.
Het bestuur kan kiezen om de afvalstoffen door eigen personeel te laten opruimen of dit door derden te laten
doen. Aanbevolen is om een realistisch bedrag voor opruimingen in het belastingreglement vast te leggen. Hou
daarbij onder meer rekening met:
•
•
•

De afstand voor het ophalen en wegbrengen
De hoeveelheid en de aard van de illegaal achtergelaten afvalstoffen
Het ingezette materieel en personeel.
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Wanneer de gemeente de opruiming laat uitvoeren door derden, kan de gemeente het bedrag van de factuur
vermeerderen met een administratieve kost.
GAS bij sluikstorten
De kleine vormen van sluikstorten kan een gemeente opnemen onder GAS. Het gaat hier dan bijvoorbeeld om
het kleine dichtgeknoopte plastic zakje met huishoudelijk afval dat in of naast een vuilnisbak wordt geplaatst. Dit
soort overtredingen wordt meestal geklasseerd onder ‘kleine vormen van overlast’ (Zie parlementair stuk 1249
(2006-2007) nr. 3, p.22 waar m.b.t. sluikstorten staat genoteerd: 'sluikstorten van huishoudelijk afval in kleine
hoeveelheden. Zo mag in straatvuilbakjes uitsluitend afval afkomstig van ter plekke geconsumeerde producten
gedeponeerd worden; ander afval hoort er niet thuis').
Om betwistingen te voorkomen zorgt u er best voor om een duidelijke limiet te omschrijven in het GAS-reglement.
Een volume groter dan die limiet kan niet meer als vorm van kleine overlast aanzien worden en moet via de
andere twee manieren aangepakt worden: via een belastingsreglement voor ambtshalve opruimen of volgens het
Materialendecreet. Een goed uitgewerkt model GAS-reglement zou een hulp zijn, maar bestaat momenteel nog
niet.
In Diest werken verschillende diensten samen om sluikstorten aan te pakken
In Diest wordt de handhaving op sluikstorten aangepakt door een samenwerking tussen de preventiedienst,
gemeenschapswachten, milieudienst en politie. De handhaving wordt gecombineerd met sensibilisering en
participatie.
Bij vaststelling van sluikstorten van o.a. groen- en grasafval, onregelmatige vuilniszakken, grof vuil, … werden
verschillende initiatieven genomen om het sluikstorten terug te dringen:
1. Buurtonderzoek door de gemeenschapswachten
De gemeenschapswachten bellen aan bij de buurtbewoners om te achterhalen van wie het sluikstort is. Ze
informeren bewoners meteen ook over:
•
•

Het politiereglement waarin staat dat sluikstorten verboden is
Alternatieve manieren om in eigen tuin te composteren of de mogelijkheid om het groenafval naar het
recyclagepark te brengen.

Door deze werkwijze krijgen de bewoners een signaal dat sluikstorten niet toegelaten is en er werk wordt
gemaakt om het terug te dringen. Bij afwezigheid van de bewoner steken de gemeenschapswachten een
waarschuwingsformulier in de brievenbus. Ze melden dat het aangetroffen sluikstort moet opgeruimd worden.
De gemeenschapswachten onderzoeken gesluikstorte vuilniszakken op identificatiegegevens. Ze nemen foto’s
voor en na het openen van de zakken. Enerzijds dienen die als bewijsmateriaal voor de politie, anderzijds om de
nodige info door te geven aan andere diensten.
2. Wijkgerichte aanpak
In een van de deelgemeenten bleek een bosje dienst te doen als een sluikstort van groenafval. Gedurende jaren
werd daar een grote massa opgebouwd. Een gezamenlijke opruimactie werd georganiseerd door de technische
uitvoeringsdienst en de buurtbewoners in samenwerking met de politie. Het doel was om de wijk te sensibiliseren
en het signaal te geven dat sluikstorten van groenafval niet alleen hinderlijk is voor de stad, maar ook voor de
bewoners. Ondanks de inspanningen van de wijkagent en de gemeenschapswachten om bewoners te motiveren
om deel te nemen, namen slechts drie bewoners deel aan de opruimactie. Als resultaat van deze actie is er wel
meer sociale controle binnen de wijk.
3. Samenwerkingsverbanden aangaan
Er is een netwerk uitgebouwd tussen de gemeenschapswachten, straatvegers, politie en de dienst milieu. Zo
geven straatvegers regelmatig feedback over sluikstorten die ze tegenkomen.
Doel:
•
•

Informatie-uitwisseling over de ‘hotspots’
De aanwezigheid op straat van gemeenschapswachten en straatvegers optimaal benutten. Zij
signaleren en geven feedback naar politie, preventiedienst en milieudienst.

62

•

Handhaving: als er een bewijs op naam gevonden wordt bij sluikstorten (foto’s nemen!), gebeurt de
opvolging door de politie. Die stelt een proces-verbaal op indien er genoeg bewijsmateriaal is.

De milieudienst stelde een draaiboek ‘netheidscharter’ op dat burgers oproept om Diest mee proper te houden
om zo de participatie te bevorderen.
Aandachtspunten:
•
•
•
•

Een intensieve aanpak en herhaling van de acties zijn nodig, zoals terugkerende controle door
gemeenschapswachten op sluikstorten in bepaalde wijken of bij hotspots.
Sensibilisering heeft bijna nooit een blijvend resultaat. Herhaling is nodig.
Informatie wordt niet altijd doorgegeven bij een verhuis. Dit is vooral een probleem waar er veel verloop
is van bewoners zoals in bepaalde appartementsblokken.
In buurten met veel anderstaligen of andere culturen is er weinig kennis van de regels met betrekking tot
inzameling en sorteren van het huisvuil. Blijvende herhaling is hier noodzakelijk.

6.3 Andere vormen van handhaving
Verschillende steden en gemeenten werken met aanmaningen en andere vormen van straffen. Dat is vooral het
geval als het over jongeren gaat.
Sancties voor minderjarigen in Roeselare
Het bestuur in Roeselare geeft de voorkeur aan andere straffen en zal deze dan ook aan de minderjarige
voorstellen. Als die het voorstel weigert, of de straf niet goed uitvoert, dan kan er alsnog een geldboete gegeven
worden.
Aanleiding voor het opzetten van een strafsysteem
In de buurt van een jongerencafé was er heel wat overlast zoals: nachtlawaai, winkeldiefstallen, wildplassen,
zwerfvuil bij de viering van ‘100-dagen’, …
De stad Roeselare geeft de voorkeur aan bemiddelen zodat de dader geconfronteerd wordt met de gevolgen van
zijn daad. Hij wordt verantwoordelijk gesteld en moet de schade herstellen (materieel of psychologisch). Bij GASovertredingen kan de sanctionerende ambtenaar bemiddelend optreden en een straf voorstellen. Er wordt dan
een bemiddelingsovereenkomst afgesloten.
Concrete voorbeelden:
•
•
•

Wildplassers gingen mee met de milieuploeg om openbare toiletten proper te maken.
Meewerken in een dierenasiel of de kringwinkel.
Een groep scouts werkte een activiteit uit over het voorkomen van afval.

Voorwaarden die moeten nageleefd worden tijdens het uitvoeren van de straf:
•
•

Stipt aanwezig zijn en een enthousiaste inzet
Beleefd en respectvol gedrag tegenover personeel waarmee ze moeten samenwerken.

Meerwaarde:
•
•
•

De straf zorgt voor bewustwording.
Negatief wordt omgezet in positief gedrag. De fout wordt goedgemaakt.
Als de straf goed wordt uitgevoerd, moet er geen boete betaald worden.

Scholieren in Boom
Er werd vastgesteld dat voor sommige scholieren de sociale controle door gemeenschapswachten en
milieutoezichthouders niet voldoende was. Daarom nam het schepencollege een bijkomend initiatief. Zij vroegen
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om samenwerking met de secundaire scholen en schepenen gingen het belang van het voorkomen van zwerfvuil
toelichten in de klas. Ze lichtten ook de sanctie toe als er overtredingen werden vastgesteld: scholieren die tijdens
de lunchpauze in de openbare ruimte betrapt werden op het verkeerd weggooien van afval, mochten tijdens de
middagpauze de school niet meer verlaten. Hun toelatingspasje om de school te mogen verlaten werd voor een
bepaalde periode ingehouden.
Deze actie vraagt samenwerking en participatie door gemeentebestuur, scholen en leerlingen.

6.4 Identificatie en inzet van camera’s voor vaststellingen
Bij overlast door afval blijft altijd het grootste probleem dat er vaak geen dader gekend is. Dat geldt voor elk
instrument dat een gemeente wil gebruiken bij de handhaving. Iemand op heterdaad betrappen is altijd het
sterkste bewijs, maar ook het doorzoeken van sluikstorten om sporen te vinden die de identiteit van de
sluikstorter kunnen achterhalen is een gangbare praktijk. Uit rechtspraak blijkt dat dit wel degelijk bewijslast heeft.
Meer en meer lokale besturen doen beroep op cameratoezicht, of overwegen de plaatsing van camera’s om
sluikstorters af te schrikken of om sluikstorters te identificeren en te vervolgen.
Camerabewaking inzetten om zwerfvuil te voorkomen kan als buiten proportie worden aanzien.
Voorwaarden
Camera’s plaatsen is aan strenge regels gebonden. De voorwaarden zijn omschreven in de camerawet van 21
maart 2007 en de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
Bij camerabewaking in de openbare ruimte -aangeduid met de term ‘in niet-besloten plaatsen’- dient u rekening te
houden met de camerawet en de privacywetgeving:

Volledige tekst

Korte
samenvatting

Er mag een camera geplaatst worden met het oog op het voorkomen van
sluikstorten alsook om de overtreders al dan niet op heterdaad te betrappen.
(camerawet art 2,4°)1. Er kan gebruik gemaakt worden van vaste camera’s en
“voorlopig vaste camera’s” (Dit zijn camera’s die binnen een bepaalde
goedgekeurde perimeter kunnen verplaatst worden wanneer het sluikstorten zich
ook verplaatst) Mobiele bewakingscamera’s mogen enkel door politiediensten
gebruikt worden.

U mag vaste
camera’s gebruiken,
maar geen mobiele.

Het gebruik van camera’s moet steeds zichtbaar zijn, ofwel door een aankondiging
via een pictogram of bij mobiele camera’s door de camera op een zichtbare wijze te
gebruiken.2. Het is niet verplicht om per camera een pictogram te plaatsen en het
pictogram moet zich ook niet bevinden in de buurt van de camera maar het is dan
wel vereist dat bij de (voornaamste) toegangspunten van de plaats waar gefilmd
wordt een pictogram wordt geplaatst.

Het gebruik van
camera’s moet
zichtbaar
aangegeven worden
door een pictogram.

De wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer stelt dat er een
inhoudelijke noodzaak moet zijn om met camerabewaking te werken. Dit moet meer
zijn dan bijvoorbeeld een ‘onveiligheidsgevoel’. Er moeten objectieve aanwijzingen
zijn van een effectief probleem. Bovendien moet het gebruikte middel proportioneel
zijn. Deze inhoudelijke vereisten moeten ook aangetoond worden bij de
aanvraag/melding bij de commissie voor de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer. De aanvraag of melding moet elektronisch via het e-loket gebeuren.3

Enkel de politie mag
mobiele camera’s
gebruiken.

Er moet aangetoond
worden dat er
effectief een
probleem is op die
plaats.
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De procedure verschilt naargelang waar men camerabewaking wil toepassen:
buiten ‘in een niet-besloten voor het publiek vrij toegankelijke plaats’ is de procedure
veel strenger dan voor ergens binnen. Dit betekent dat vóór de plaatsing de
gemeenteraad een positief advies zal moeten geven. Bovendien moet de
gemeenteraad het advies inwinnen van de korpschef. De korpschef wordt
geraadpleegd over de draagwijdte en het type van criminaliteit en delinquentie op de
betrokken niet-besloten plaats. De korpschef bezorgt zijn analyse aan de
gemeenteraad.

Camera’s plaatsen
kan enkel op een
positief advies van de
gemeenteraad. Zij
vragen bovendien
advies aan de
korpschef.

Aandachtspunt voor het gemeentebestuur: de camerawet stelt op zich geen
beperking in op de (rechts)personen die een bewakingscamera kunnen (laten)
plaatsen4. In de omzendbrief van 10 december 2009 wordt gesteld dat wanneer de
verantwoordelijke voor de verwerking de gemeente is, dat de gemeenteraad dan
niet kan worden beschouwd als de verantwoordelijke voor de verwerking bij
plaatsing van camera’s in niet-besloten plaatsen aangezien de gemeenteraad in dat
geval een rol speelt in de goedkeuringsprocedure. Dit wil dus zeggen dat het
gemeentebestuur een bevoegd orgaan binnen het bestuur van de gemeente of van
de politie zal moeten oprichten om niet in strijd te zijn met de vereisten uit de
omzendbrief.

Mogelijk dient het
gemeentebestuur een
orgaan op te richten
binnen het
gemeentebestuur of
de politie om in regel
te zijn.

Vóór de plaatsing van camera’s en de pictogrammen moet ook de toelating
verkregen worden van de eigenaar van de betrokken gebouwen en of het
straatmeubilair.

Toelating is nodig van
de eigenaar van de
betrokken gebouwen
en straatmeubilair.

Beelden die geen bijdrage kunnen leveren tot het bewijzen van een misdrijf of van
schade e.d. mogen niet langer dan één maand bewaard worden.

Beelden die niet
belangrijk zijn mogen
niet langer dan één
maand bewaard
worden.

1

'Elk vast of mobiel observatiesysteem dat tot doel heeft (...) overlast in de zin van artikel 135 van de nieuwe gemeentewet te voorkomen, vast te
stellen of op te sporen, of de openbare orde te handhaven en dat hiervoor beelden verzamelt, verwerkt of bewaart'
2

o.m. over het vermijden van het filmen van privé-eigendommen zie de artikelen 5, 6 en 10 van de camerawet en het KB van 10 februari 2008 tot
vaststelling van de wijze waarop wordt aangegeven dat er camerabewaking plaatsvindt en de omzendbrief van 10 december 2009 link naar
bijlage)
3

tekst KB 2 juli 2008 aangifte plaatsing en gebruik van camera

4

Men noemt deze personen de "verantwoordelijke voor de verwerking", in artikel 2, 5° van de camerawet gedefinieerd als: "de natuurlijke persoon
of de rechtspersoon, de feitelijke vereniging of het openbaar bestuur die alleen of samen met anderen het doel en de middelen voor de verwerking
van persoonsgegevens bepaalt"

Wie kan camera’s plaatsen?
•

•

•
•

Gemeentelijke en intergemeentelijke milieutoezichthouders kunnen op grond van hun algemene
toezichtsopdracht gebruik maken van bewakingscamera’s om sluikstorten te voorkomen. Uiteraard moet
voldaan worden aan de voorwaarden van de camerawet. Omdat de camera steeds zichtbaar moet zijn,
kan dit afschrikken en kunnen mogelijke sluikstorters zich schikken naar de norm.
Wanneer er toch nog sluikstorten zou plaatsvinden, kunnen de beelden gebruikt worden om
vaststellingen te doen over dat sluikstorten. Wanneer op deze beelden vaststellingen te zien zijn over
sluikstorten, dan gelden deze als vaststellingen door middel van audiovisuele middelen in de zin van
artikel 16.3.19 DABM.
Het gebruik van beelden in ‘realtime’ is enkel mogelijk onder toezicht van de politie.
Beelden bekijken om op basis daarvan een proces-verbaal op te stellen en een dader te identificeren is
enkel door de politie mogelijk.
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Onderzoek en kennis
Het nut van vaste camera’s op openbare plaatsen werd onderzocht in de studie ‘Kwantitatieve analyse. Ook wie
weg is, is gezien?’ De conclusie van dit onderzoek luidt dat de inzet van camera's op de hotspots zorgt voor een
daling in het aantal incidenten van overlast op korte termijn. Sluikstorten is daar een onderdeel van, maar werd
niet afzonderlijk onderzocht. Eens het cameratoezicht gekend is, kan het fenomeen zich verplaatsen.
Het volledige onderzoek gaat dus over zowel diefstal, geweld als overlast. Dit is uitgebracht in boekvorm.

Camerabewaking door de politie in Ieper
De camera wordt regelmatig opgesteld op overlastgevoelige plaatsen, meestal voor sluikstorten. Heel regelmatig
wordt de camera verplaatst. De identificatie is vaak mogelijk aan de hand van nummerplaten en door
wijkagenten. Vastgesteld werd dat bij het sluikstorten in vuilnisbakjes het bijna altijd omwonenden zijn die hun
huishoudelijk afval in of naast de bak komen plaatsen.
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