Meer dan 5000 handhavers drijven de strijd tegen zwerfvuil
en sluikstort deze week fors op
Steeds meer gemeenten schakelen camera’s in om overtreders af te schrikken of op te
sporen
Mechelen, 30 september 2019 - De derde editie van de Handhavingsweek is vandaag in Sint-Pieters-Leeuw op
gang getrapt. In heel Vlaanderen worden de controles op zwerfvuil en sluikstort fors opgedreven. Meer dan
5000 handhavers - van politieagenten en GAS-ambtenaren tot wegentoezichters van het Agentschap Wegen
en Verkeer en controleurs van De Lijn - bundelen de krachten. Ze krijgen op steeds meer plekken hulp van
camera’s om overtreders af te schrikken en op te sporen. Tijdens de derde handhavingsweek speelt
Mooimakers in op het schaamtegevoel dat Vlamingen hebben als ze worden betrapt.
De Handhavingsweek is een initiatief van Mooimakers, het Vlaamse samenwerkingsverband tussen OVAM, Fost
Plus en de VVSG, in samenwerking met de provincies, lokale besturen en de afvalintercommunales. In heel
Vlaanderen gaan meer dan 5000 handhavers de straat op, dat zijn er meer dan het dubbele van vorig jaar. Ze
voeren extra controles op, ze spreken overtreders aan op hun gedrag én ze belonen mensen die wel netjes hun
afval in de vuilnisbak gooien. Vorig jaar werden tijdens de Handhavingsweek ruim 1.000 GAS-vaststellingen
opgemaakt en 250 pv’s opgesteld, maar ook meer dan 3.300 beloningen uitgedeeld.
“Je kan de Handhavingsweek een beetje vergelijken met de flitsmarathons”, legt Els Gommeren, coördinator van
Mooimakers, uit. “Natuurlijk wordt er een heel jaar door gecontroleerd op overdreven snelheid, maar één week
per jaar staat het probleem extra hoog op de agenda. Dat doet de Handhavingsweek met de problematiek van
zwerfvuil en sluikstort. We voeren niet alleen een week lang de (sociale) controle op, we steken ook alle mensen
die zich wel aan de regels houden een hart onder de riem.”
Handhaving is het noodzakelijke sluitstuk van de strijd tegen zwerfvuil en sluikstort, benadrukt Els Gommeren
nog. “Zwerfvuil en sluikstort scoren bijzonder hoog op het ergernissenlijstje van de Vlaming. Onderzoeken tonen
dat steeds meer mensen die ergernis omzetten in actie, en mee de handen uit de mouwen willen steken voor een
propere buurt. Die mensen verdienen niet alleen een schouderklopje, ze moeten er ook op kunnen rekenen dat
de overtreders niet wegkomen met hun storend gedrag.”
Camera’s staan de handhavers bij
Meer en meer gemeenten schakelen technologie in om de handhavers bij te staan. De voorbije twee jaar
experimenteerden tien Vlaamse gemeenten en/of afvalintercommunales met de steun van Mooimakers met
camera’s. Die werpen duidelijk hun vruchten af, overal zorgden ze voor een daling van de hoeveelheid sluikstort.
De resultaten waren heel variabel doorheen de verschillende projecten, maar in sommige gevallen noteerden
we een daling van meer dan 50%.
Mooimakers trok een aantal belangrijke conclusies uit de proefprojecten, vertelt Els Gommeren: “Camera’s
kunnen absoluut een meerwaarde zijn in de strijd tegen sluikstort, maar zijn geen garantie op boetes. 72 procent
van de overtreders is identificeerbaar, ofwel rechtstreeks ofwel via nummerplaatherkenning. Maar het feit dat
er een mogelijkheid is tot identificatie, leidt lang niet altijd tot een effectieve sanctionering. Goede
samenwerkingen tussen gemeente en politie en goede opvolgingen zijn van belang bij het effectief identificeren
van de betrapte overtreders. De pakkans is het hoogst op afgebakende hotspots, zoals glas- en
textielcontainers.” Ook het belang van communicatie speelt een grote rol: “We hebben ook vastgesteld dat
communicatiecampagnes het afschrikkend effect van camera’s fors versterken. Persaandacht, stickers,

waarschuwingsborden,… om passanten attent te maken op de camera’s werken de gedragsverandering extra in
de hand.”, besluit Els Gommeren.

Over Mooimakers
Mooimakers is de motor van de strijd tegen zwerfvuil en sluikstorten in Vlaanderen. Mooimakers organiseert
campagnes, voert onderzoek, stimuleert kennisuitwisseling, ondersteunt op een proactieve manier alle
betrokken actoren en zet zelf aanstekelijke acties op. Mooimakers is het merk waaronder Vlaanderen Mooi
uitvoering geeft aan haar beleid. Vlaanderen Mooi is het initiatief tegen zwerfvuil en sluikstorten van de OVAM,
Fost Plus en de VVSG. De OVAM is verantwoordelijk voor het afvalstoffen-, materialen- en
bodemsaneringsbeleid in Vlaanderen. Fost Plus verenigt de bedrijven die verpakte producten op de Belgische
markt brengen. De lokale overheden zijn verantwoordelijk voor de openbare netheid en zijn verenigd in de
Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (vvsg).
Voor meer info contacteer:
Woordvoerder Mooimakers/OVAM: Jan Verheyen, woordvoerder@ovam.be, 0479 89 07 46
Verantwoordelijke perszaken bij VVSG: Nathalie Debast, Nathalie.debast@vvsg.be, 0497 31 80 77
Woordvoerder Fost Plus: Bart Vandesompele, bart.vandesompele@fostplus.be, 0485 20 02 01
PR-bureau LEWIS: mooimakers@teamlewis.com, 03 304 36 30

