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Omschrijving
Tijdens de Handhavingsweek, elk jaar tijdens de derde week van september, gaan
handhavers in heel Vlaanderen op pad om op te treden tegen zwerfvuil en sluikstorten. De
actie is vergelijkbaar met de flitsmarathons waarbij handhavers (politiemedewerkers, GASvaststellers, gemeenschapswachten …)een week lang intensief toezicht houden en
overtredingen vaststellen.
De Handhavingsweek gaat over meer dan boetes alleen. Het gaat over handhaving in de
ruime zin van het woord. Ook het constructief aanspreken van overtreders en het verhogen
van de sociale controle (bijvoorbeeld door zichtbaar op te ruimen) zijn effectieve manieren
om aan handhaving te doen.
Minstens even belangrijk is het belonen van goed gedrag. De manier waarop een
overtreding afgehandeld wordt, hangt af van het soort overtreding en de betrokken
toezichthouder. Dat kan gaan van alternatieve sancties tot een proces-verbaal of een GASboete.
Periode
Handhavingsweek 17 – 23 september

Doelgroep
-

Inwoners van Zaventem en de deelgemeenten Nossegem, Sterrebeek, Sint-StevensWoluwe

-

Werknemers in de bedrijvenzones

-

Scholieren

Betrokken partners
-

Lokale politie Zaventem

-

Gemeente Zaventem
o Dienst milieu
o Dienst integrale veiligheid / gemeenschapswachten

o Technische dienst
-

Interza

-

Burgers (Zaventem Proper → staat in voor de organisatie van de World Clean Up
Day)

Kosten
- drukkosten
- personeelskosten

Specifieke aandachtspunten editie 2018
- sigarettenpeuken

Planning acties handhavingsweek

Type actie

Communicatie en
sensibilisering

Actie

Timing

Locatie(s)

Omschrijving
Artikel uitwerken met
aandachtspunten
Affiche publiceren
Aankondiging + korte
tekst

Gemeenteberichten

25/07

/

Website

Week 3/09

/

Facebook

3/09 – 23/09

/

Meerdere
aankondigingen

Affiches

Week 3/09

Affiches
Handhavingsweek
Mooimakers

Flyer

Week 3/09

Persbericht

Week 3/09

Openbare
gebouwen
Particuliere
woningen
Openbare
gebouwen
Middenstand
Markten
/

Registratie acties

Vanaf 15/09

/

Acties registreren op site
Mooimakers

Preventiestanden

10/09
09:00-12:00

Markt Zaventem

Acties op het
terrein

11/09
09:00-12:00
Registratie
overtredingen

17/09
7:30-09:00

15:45-17:00

Uitdelen autozakjes

17/09
7:30-09:00

Markt Sterrebeek

Oude Baan –
Mechelsesteenweg
H.Heneaulaan
(afrittencomplex)

H.Heneaulaan
(afrittencomplex)
PERSVOORSTELLING

Betrokken
partners

Uitvoerder(s)

Opmerkingen

Gemeente

Guido
Nils

Verschijnt in gemeentelijk infoblad
(september-oktober)

Gemeente
Interza
Lokale politie
Gemeente
Interza
Lokale politie
Gemeente

Elke partner voor zijn
organisatie

Gemeenschapswachten

Nils: drukkosten

Flyer Handhavingsweek
Mooimakers

Gemeente

Gemeenschapswachten

Nils: drukkosten

Uitwerken persbericht
voor de lokale edities

Gemeente
Interza
Lokale politie
Interza

Guido
Nils

Kleine preventiestand
met
sensibiliseringsmateriaal
/ gadgets om
handhavingsweek onder
de aandacht te brengen
Personen noteren
volgens
registratieformulier
overtredingen op basis
waarvan politie PV zal
opmaken.

Gemeente
Interza
Lokale politie

Gemeenschapswachten
Wijkagent
Interza
Milieudienst

Nils: tent, tafel, flyers, gadgets

Gemeente
Interza
Lokale politie

Guido
Nils

Registratieformulier te ontwikkelen
Locaties nog gaan bekijken

Verdelen zakjes aan
autobestuurders aan
drukke kruispunten

Gemeente
Interza
Lokale politie

Gemeenschapswachten
Interza

Seppe: autozakjes

Elke partner voor zijn
organisatie

Seppe

Seppe: gadgets

15:45-17:00

Sterrebeekstraat

20/09
7:30-09:00
17-23/09

Waalsestraat
Groot-Zaventem

Patrouilles overlast
politie

17-23/09

Groot-Zaventem

Begeleiden Interza
ploeg

Na
Groot-Zaventem
handhavingsweek
Datum nog te
bepalen

Opmaak GAS PV’s

17-30/09

Groot-Zaventem

Opstart GAS
procedure

17-30/09

Groot-Zaventem

Doorzoeken van
sluikstorten

Handhaving

Sluikstorten worden
doorzocht op gegevens
die eventueel de daders
kunnen identificeren
Anonieme en reguliere
patrouilles met extra
aandacht voor de
problematiek
Interza ploeg begeleiden
om overtreders te
strikken na leegmaken
publieke vuilbakken

Gemeente
Interza

TD (grote sluikstorten)
Interza (vuilbakjes)

Lokale politie

Lokale politie

Gemeente
Interza

Nils / Guido

Opmaak PV’s bij
overtredingen
Opstart GAS procedure
tegen overtreders

Lokale politie

Lokale politie

Gemeente

Nils

Bijlage
Tekst gemeenteberichten
Stoor jij je ook aan afval dat achterblijft op straten, pleinen en andere openbare plaatsen?
Je bent zeker niet de enige. Het straatbeeld wordt er immers niet mooier op. Afval heeft een
grote impact op het milieu. Denk maar aan de ‘plastic soep’ in onze oceanen, dieren die
verstrikt geraken in zwerfvuil of zwerfvuil dat via het veevoeder in magen van koeien
terechtkomt.
Bovendien kosten deze hopen afval ook hopen geld aan lokale- en andere overheden.
Van 17 tot en met 23 september 2018 vindt de 2de Vlaamse handhavingsweek zwerfvuil en
sluikstorten plaats. Ook in Zaventem blijven we de strijd met sluikstort en zwerfvuil aangaan!
Wat betekent dit concreet?
Die week zullen er meer controles zijn, zowel anoniem als in uniform. Lichte overtreders
worden aangesproken. Hen worden alternatieven voorgesteld. Bij zwaardere overtredingen
wordt er zwaarder beboet. We gaan hierbij niet alleen voor een harde, maar ook voor een
positieve aanpak: wie zijn zwerfvuil correct in de vuilnisbak gooit, mag rekenen op een
complimentje.
Lokale overheden en Mooimakers spannen zich al jaren in om sluikstort en zwerfvuil in te
perken: ze sensibiliseren, organiseren opruimacties en zetten allerlei doelgerichte projecten
op samen met lokale overheden en afvalintercommunales.
De gemeentelijke diensten van Zaventem (de Lokale Politie, de gemeenschapswachten, de
diensten Integrale Veiligheid, Omgeving en Technische Dienst) zullen samen met de
afvalintercommunale Interza extra toezien op het weggooien van afval uit voertuigen, het
weggooien van peuken, het niet oprapen van hondenpoep en het verkeerdelijk gebruiken
(zeg maar misbruiken) van de openbare vuilbakken.
In deze week wordt er dus extra toegekeken op het correct verwijderen van afval. Net zoals
bij de BOB-campagnes zullen er het hele het jaar door specifieke acties zijn m.b.t. het
afvalthema.

Tekst website gemeente Zaventem
Idem tekst gemeenteberichten
Berichten sociale media
Zie FB pagina Dienst Integrale Veiligheid – FB partners

Affiche /flyer
Website Mooi Makers
Materiaal preventiestand
- tent (2x2m)
- tafel
- banners / beach vlag
- promotiemateriaal
Promotiemateriaal
- balpennen
- opvouwbare tasjes
- auto afvalzakje
- tote bag

