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Persmededeling
PEUKENTEGELS STATIONSSTRAAT
13 september 2018
De gemeente Opwijk organiseert allerlei acties met als doel het zwerfvuil in onze gemeente
een halt toe te roepen. Zo telden de medewerkers van 3WPlus op 6 vooraf geselecteerde
zones, zogenaamde hot spots, de voorbije maanden maar liefst 7 keer minutieus het zwerfvuil.
Na registratie werd dit verwijderd.
Hot spots waar zwerfvuil werd geregistreerd:
•
•
•
•
•
•

Traject Fabriekstraat – Ringlaan tot Beekveldstraat.
Traject Kadeestraat – Temmershof.
Traject Stationsstraat – hoek Marktstraat/Fabriekstraat.
Traject s/o Lebbeke tot grens Lebbeke.
Traject Kloosterstraat – baantje naar Schoolstraat en Karenveldstraat
Traject Kloosterstraat: ingang park Hof t/Hemelrijk en site Nijdrop

Ook sigarettenpeuken die veel te vaak op straat belanden werden geteld en verzameld.
In totaal werden niet minder dan 11.815 sigarettenpeuken van de straat geplukt voor een
totaal gewicht van 3,340 kg! De grootste hoeveelheid sigarettenpeuken werd opgeraapt in de
zone tussen Marktstraat en het station. Niet minder dan 4.793 peuken werden verzameld.
Volgens recente onderzoeken zijn vooral sigarettenpeuken het meest schadelijk voor onze
oceanen. Sigarettenpeuken vindt men overal terug, waardoor veel sigarettenpeuken die op de
straat of stoep belanden onvermijdelijk terechtkomen in de riolering, en uiteindelijk in rivieren
en de zee. Bovendien zijn de filters van sigarettenpeuken heel vervuilend aangezien ze
behalve de teer en nicotineresten bestaan uit celluloseacetaat, een plasticsoort die meer dan
10 jaar nodig heeft om volledig af te breken! Redenen genoeg dus om acties te ondernemen
om te vermijden dat sigarettenpeuken zomaar op straat worden gegooid en in het
rioleringssysteem terechtkomen.
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De gemeente plaatste daarom peukentegels op de ‘looplijn’ in de Stationsstraat. De
peukentegels bestaan uit inox bakken in de grond voorzien van een bijpassende tegel met
logo. In plaats van sigarettenpeuken zomaar op de grond te gooien, kunnen passanten de
peuken in de peukentegels gooien. De gemeentelijke diensten zorgen er voor dat de
verzamelde sigarettenpeuken achteraf een veilige bestemming (restafval) krijgen.
Foto: peukentegel Stationsstraat

Meer info:
Cel milieu – Marktstraat 55 – 1745 Opwijk. T 052 36 51 31 – E grondgebiedzaken@opwijk.be
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