VERSLAG
Vergadering gemeentelijke Minaraad
van dinsdag 7 mei 2019.
VERENIGING
ACV Opwijk
AMIGO
Verkeersplatform
Bedrijfsgilde
Opwijk
Gemeentelijke
Cultuurraad
GBS De Boot
Gemeentelijke
Landbouwraad
Gemeentelijke
Middenstandsraad
Landelijke Gilde
Opwijk-Mazenzele
Natuurpunt Ijsvogel
Opwijk
Opwijkse Honingbie

NAAM
Astrid De
Baerdemaeker
Rose Sablon

AANWEZIG

VERONTSCHULDIGD

AFWEZIG
x

x

Jozef De Coninck

x

Magda Mannaert

x

Elli De Mot

x

Guido De Coninck

x

Jozef Heremans
Sven Claeys

x
x

Guido De Kempeneer

x

OV De
Duizendpootrakkers
Sint-Paulusvissers

Katrien De Nil

x

Eddy De Corte

x

Vrije Basisscholen
Opwijk-Mazenzele
Zonnige Tuin

Caroline
Van Eeckhout
Firmin Hofmans

Gemeentelijke
Seniorenraad

Willy Van Mol

x

Onafhankelijke

Bert De Wel

x

CD&V Opwijk

Bart Van Biesen

x

Open VLD
Opwijk-Mazenzele
Inzet

Laura Cherreté

N-VA

Rudy De Maesschalck

Schepen van
leefmilieu
Milieuambtenaar

Inez De Coninck

x

Eric Roelands

x

Pol Verhaevert

x
x

x
x
x

Dit verslag is louter een verkorte weergave van de belangrijkste zaken die tijdens de
vergadering werden besproken.
Het is evenwel niet de bedoeling om alle opmerkingen, tussenkomsten, discussies, enz…,
woordelijk in het verslag op te nemen.
BELANGRIJK - AANWEZIGHEID VERGADERINGEN
Wie door omstandigheden niet aanwezig kan zijn op een vergadering van de milieuraad, wordt
uitdrukkelijk gevraagd om dit tijdig (telefonisch of e-mail) te melden aan de secretaris.

Artikel 8 van de statuten bepaald dat wie 3x na elkaar zonder verontschuldiging afwezig
blijft, als ontslagnemend wordt beschouwd.
In het kader van een vlotte werking van de milieuraad rekenen wij op de medewerking van elk
lid om altijd tijdig te verwittigen wanneer men niet aanwezig kan zijn op een vergadering.
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De milieuraad verwelkomt dhr. Bart Van Biesen, de nieuwe vertegenwoordiger van CD&V Opwijk, ter
vervanging van Wim Raeymaeckers, en dhr. Pol Verhaevert, de nieuwe vertegenwoordiger van Inzet
ter vervanging van Luc De Ridder.
Kopie van de statuten, afsprakennota, en ledenlijst van de milieuraad zal door de secretaris bezorgd
worden aan deze nieuwe leden.
1. Voor akkoord: verslag van de vorige vergadering
Er worden geen opmerkingen geformuleerd aangaande het verslag van de vorige vergadering van
19.02.2019. Het verslag van de vorige vergadering wordt door de aanwezige leden voor akkoord
ondertekend.
2. Woord vanuit het schepencollege: besproken milieuthema’s
De schepen van leefmilieu geeft een korte toelichting aangaande de milieuthema’s die door het
college van burgemeester en schepenen werden besproken:
Kennisneming besproken punten werkgroep zwerfvuil +
akkoord met voorgestelde voorstellen en acties in het kader
van zwerfvuilbeheer in Opwijk.
Goedkeuring organisatie door gemeente van een gratis
theatervoorstelling voor Opwijkse lagere scholen op dinsdag
24.09.2019 in de schuur van het Hof t/Hemelrijk –
milieutheater
Koe in Blik door het theatergezelschap Kip van Troje.
Kennisneming verslag vergadering 25.02.2019 stuurgroep
klimaatactieplan Opwijk.

College 25.02.2019

College 18.03.2019

Kennisneming van het verslag van de gemeentelijke
energieboekhouding 2018 + voorstel van in 2019 uit te voeren
energiebesparende maatregelen in gemeentelijke gebouwen.
Toewijzing van de opdracht voor het periodiek ledigen van
afvalcontainers (1.100 liter DIN) van gemeentelijke diensten
vanaf 1.07.2019 t/m 30.06.2023 aan firma nv. Vanheede
Environmental Logistics.
€ 29.509,48/jaar (inclusief btw).
Kennisneming verslag/presentatie van de vergadering van de
projectgroep Erembald-Kravaal van 20.03.2019.
Goedkeuring acties in het kader van een informatie-en
sensibilisatieactie rond ‘bijen en biodiversiteit’ (4.05.2019 –
25.05.2019 – 19.09.2019 – 13.10.2019) + inzaaien hoekperceel
tussen station – lokalen Heiveldblommekes met gemengd
bloemenzaadmengsel en plaatsing bijenpaal.
Een organisatie van gemeente in samenwerking met vzw. Velt,
vzw. RLBK, Imkersgilde Neer-Brabant, vzw. Natuurpunt
Ijsvogel Opwijk.
Kennisneming toekenning door provincie Vlaams-Brabant van
een subsidie van maximum € 20.000 voor de uitvoering in
2019 van fase 3 van het natuur-en landschapsproject ‘bouwen
aan het witte dorp Mazenzele’.
Voorlegging door het schepencollege aan de gemeenteraad
voor goedkeuring:
Contract mbt. de plaatsing van PV-panelen op het dak van GAC
1, Marktstraat 55 + goedkeuring van de kostprijsraming van €
17.957,41 (inclusie btw).
Voorlegging door het schepencollege aan de gemeenteraad
voor kennisneming:
Verslag over het afvalbeheer Opwijk voor het dienstjaar
2018 + evaluatie van het afvalbeheer + verslag van het
visitatiebezoek door OVAM op 1.03.2019 met toetsing van de
afvalcijfers voor huishoudelijk afval met de doelstellingen
van het uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en
bedrijfsafval (2016-2022).
Kennisneming resultaten van de warmteverliezen van
gemeentelijke en OCMW-gebouwen + van de evaluatie met
mogelijke acties.
Goedkeuring van het voorstel voor opmaak van een actieplan
met het oog op de uitvoering van energiebesparende
maatregelen.
Kennisneming resultaten nader boomonderzoek uitgevoerd bij
9 bomen op het gemeentelijk domein + goedkeuring van de
noodzakelijk te nemen maatregelen.
Gunning opdracht vergroenen begraafplaats Mazenzele aan
nv. Green Road uit Wichelen.
Voorlegging door schepencollege aan gemeenteraad voor
goedkeuring:
Goedkeuring voorstel van Intradura voor het leveren en
plaatsen van een ondergrondse afvalstraat aan De
Boot/Gemeentelijke sporthal.

College 1.04.2019

College 8.04.2019

College 15.04.2019

College 29.04.2019

Kennisneming resultaten overleg tussen gemeente Opwijk en
Vzw.3WPlus mbt. evaluatie project ‘Kyoto in de wijk’.
Kennisneming brief OVAM mbt. de ambtshalve uitvoering van
een beschrijvend bodemonderzoek en eventuele
bodemsanering op het gemeentelijk perceel langs de
Processiestraat te Opwijk.

College 6.05.2019

3. Toelichting beleidsnota door de schepen van leefmilieu
De schepen van leefmilieu geeft een korte toelichting.
De schepen wijst er op dat de voorgelegde beleidsnota een intentieverklaring is en dat concrete
acties worden verwerkt in het meerjarenprogramma.
Het milieuthema voor Opwijk/Mazenzele is ‘open, proper en droog’:
Open:
vrijwaren van de open ruimte
Proper: proper houden van de open ruimte, vrij van zwerfvuil en afval (sluikstorten)
Droog: gecontroleerde aanpak van wateroverlast
Een aantal accenten:
► meer groene ruimte in de dorpskernen
► vergroenen van de begraafplaatsen
► mogelijkheid onderzoeken om delen van het openbaar groen te laten onderhouden door burgers
op vrijwillige basis
► continuïteit verzekeren voor het uit te voeren natuur-en landschapsbeheer
► verdere inrichting van de openbare ruimte op een duurzame, ecologische manier met aandacht
voor meer beeldwaarde en natuurbeleving
► uitvoering van een goed bomenbeheer op basis van de resultaten van de gemeentelijke
bomeninventaris
► streven om jaarlijks minstens 1 rioleringsproject uit te voeren. Voor 2019 werd het project
Kalkestraat-Korruit-Groenstraat als prioritair project naar voren geschoven.
► maximale toepassing van waterbeheersing bij de ontwikkeling en aanleg van nieuwe verkavelingen
en woonprojecten in het kader van een duurzaam waterbeheer
► blijvende strijd voeren tegen zwerfvuil en het achterlaten van afval via preventie, sensibilisering
en participatie (vrijwilligers) + strenger optreden tegen sluikstorters + onderzoek tot plaatsing van
camera’s
► werken aan een globaal afvalplan voor Opwijk in samenspraak met afvalintercommunale
Intradura, rekening houdende met de wettelijke bepalingen van het uitvoeringsplan huishoudelijk
afval en bedrijfsafval
► Inrichten van ondergrondse afvalstraten aan gemeentelijke zalen, waarbij het eerste
ondergronds afvalstraatje aan de nieuwe feestzaal De Kersenpit, Dorp (Mazenzele) al werd
gerealiseerd
► Maximalisering van het aantal afvalfracties die gratis mogen afgeleverd worden op het
recyclagepark – in overleg met afvalintercommunale Intradura
► verder inzetten op informatie-en sensibiliseringscampagnes rond dierenwelzijn
► versterken van het overleg met de politie om dierenwelzijn te vrijwaren
► verder zetten van het klimaatproject Burgemeestersconvenant + intekening op de vernieuwde
Burgemeestersconvenant 2030.
► de gemeente zal verder een voorbeeldrol vervullen in het rationeel energieverbruik door de
verdere opvolging en evaluatie van de energieverbruiken in de gemeentelijke gebouwen + het
uitvoeren van energiebesparende maatregelen.

► verdere ‘vergroening’ van het gemeentelijk wagenpark + maatregelen zullen genomen worden om
het gebruik van de fiets te stimuleren + plaatsen van bijkomende laadpalen voor elektrische
autovoertuigen.
Een lid van de milieuraad wijst er op dat de goedkoopste en eenvoudigste manier om de C02-uitstoot
in Opwijk te verlagen, bestaat in de aanplanting van bijkomend bos , maar dat het huidig bestuur
geopteerd heeft om geen actief bosuitbreidingsbeleid te voeren.
De schepen van leefmilieu stelt dat door de gemeente vooral wordt ingezet op het verlagen van de
energieverbruiken – zowel in de gemeentelijke gebouwen als bij de particulieren huishoudens.
De resultaten van de thermografische luchtfoto waarbij de warmteverliezen in beeld zijn gebracht,
vormen hierbij de basis en leidraad voor verdere informatie, sensibilisering en individuele begeleiding
van Opwijkse burgers met het oog op het verlagen van het energieverbruik.
Een lid van de milieuraad wijst er op dat de vooropgestelde doelstellingen van de
Burgemeestersconvenant – namelijk het verlagen van de C02-uitstoot in Opwijk tegen 2020 met
minstens 20% niet zal gehaald worden.
Vanuit de milieuraad wordt in het kader van het Burgemeestersconvenant en het gemeentelijk
klimaatactieplan gepleit voor:
Verder inzetten op acties rond duurzame mobiliteit en verkeer.
Duurzame vergroening van openbare ruimten.
Het beter benutten van braakliggende gemeentelijke percelen door deze op een
duurzame manier in te richten met het oog op het versterken van de biodiversiteit.

4. Toelichting verslag over de gemeentelijke energieboekhouding 2018
Dit punt wordt toegelicht door de milieuambtenaar.
Omwille van het grote volume aan bladzijden met kleurgrafieken van het verslag over de
gemeentelijke energieboekhouding, werd dit verslag niet meegestuurd met de uitnodiging aan de
leden van de milieuraad. Bij het versturen van de uitnodiging voor de vergadering van 7 mei werd aan
de leden van de milieuraad wel gevraagd om aan de milieuambtenaar te laten weten of een afgedrukt
exemplaar van dit verslag gewenst is – evenwel zonder enige reactie.
Leden van de milieuraad die alsnog een afgedrukt exemplaar van het verslag over de
gemeentelijke energieboekhouding 2018 wensen, kunnen dit uiteraard nog altijd bekomen na
contactname met de milieuambtenaar.
Het verslag van de gemeentelijke energieboekhouding geeft een overzicht van de energieverbruiken
van de gemeentelijke gebouwen in 2018 + vergelijking van de energieverbruiken in 2018 ten opzichte
van 2017 + overzicht/evolutie in grafiekvorm van de energieverbruiken (water, verwarming
elektriciteit) tot en met 2018.
Energieverbruiken (water, verwarming, elektriciteit) worden door elke gebouwverantwoordelijke
maandelijks bezorgd aan de dienst grondgebiedzaken die deze gegevens verwerkt in een
excell-toepassing.
Deze
energieverbruiken
worden
door
de
gemeente
in
het
energiemanagementpakket E-Lyse (vroeger: Comeet) van Fluvius gezet, waarin automatisch ook de
digitale meterstanden van gemeentelijke gebouwen zijn opgenomen.

Het verslag geeft ook een overzicht per gebouw met vermelding van vermoedelijke oorzaak en/of
aandachtspunt van vastgestelde stijgingen van energieverbruiken ten opzichte van het voorgaande
jaar. De resultaten van de gemeentelijke energieboekhouding (energieverbruiken 2018) werden
vooraf beoordeeld en geëvalueerd in overleg tussen de milieuambtenaar en Fluvius (Frederik De
Clercq). Hieruit blijkt dat er geen gemeentelijke gebouwen zijn die echt afwijken van het normale
energieverbruik van gangbare gelijkaardige gebouwen in andere gemeenten.
De huidige manier van werken door de gemeente Opwijk waarbij sinds meer dan 10 jaar (in het kader
van de toenmalige samenwerkingsovereenkomst over duurzaam milieubeleid tussen de Vlaamse
Overheid en de gemeente) de energieverbruiken van gemeentelijke gebouwen jaarlijks wordt
opgevolgd en geëvalueerd, is volgens Fluvius een goede werkwijze om rationeel energieverbruik in
gemeentelijke gebouwen toe te passen.
In het kader van de toepassing van een rationeel energieverbruik vormt de gemeentelijke
energieboekhouding een ‘barometer’ voor het uitvoeren van energiebesparende maatregelen en het is
de bedoeling om op basis van de resultaten van de jaarlijkse energieverbruiken te streven naar een
optimalisatie van de energieverbruiken in de gemeentelijke gebouwen.
Op basis van de bespreking van de resultaten van de energieverbruiken binnen het gemeentelijk
energieteam, wordt telkens een voorstel geformuleerd van mogelijks uit te voeren
energiebesparende maatregelen voor het volgend jaar (2019). Voor 2019 vormt de plaatsing van
PV-panelen op het dak (voorkant) van GAC 1, Marktstraat 55, de belangrijkste uit te voeren
energiebesparende maatregel, naast de uitvoering van een aantal gratis energiestudies door Fluvius
(energieaudit GAC 1, onderzoek uitschakeling hoogspanningscabine De Loods, verwarmingsaudit
Sint-Pauluszaal, onderzoek vervanging verlichting door LED-verlichting atletiekpiste, studie
relighting bibliotheek)
Een lid van de milieuraad wijst er op dat een aantal weergegeven grafieken over de evolutie van
C02-emmissie in het verslag niet correct zijn en dat voor een aantal gemeentelijke gebouwen
dezelfde grafiek met dezelfde resultaten werd weergegeven.
De milieuambtenaar deelt mee dat hier wellicht een fout is geslopen in het verslag en zal dit verder
nakijken.
Door een lid van de milieuraad wordt aanbevolen om een betere budgetverdeling te maken voor de
uitvoering van energiebesparende maatregelen in het volgende jaar, om te vermijden dat bij
uitvoering van energiebesparende maatregelen met een hoge investeringskost (cfr. plaatsing van
PV-panelen op dak GAC 1) er te weinig budgettaire ruimte zou overblijven voor uitvoering van andere
energiebesparende maatregelen met een kleine budgettaire impact, die evenwel niet minder relevant
zouden zijn in het kader van een rationeel energiebeheer.

5. Toelichting afvalbeheer Opwijk 2018
De milieuambtenaar geeft een korte toelichting.
Er wordt verwezen naar de resultaten van het afvalbeheer 2018 ten opzichte van 2017 en de
resultaten van het ‘visitatiebezoek’ door OVAM.
AFVALBEHEER OPWIJK
VERGELIJKING 2018 en VOORGAANDE JAREN (in TON)
OPHALING
2018
2017
2016
Vergelijking
AAN HUIS
2018 tov 2017
Restafval
1.567,935
1.595,114
1.569,091
27
Grof vuil (HAH)

3,918

4,072

3,904

0,154

Totaal restafval +
grof vuil (HAH)
KG/inwoner
(totaal terminal te
verwijderen afval) (*)
AEEA
Vzw. Televil
(gebracht/opgehaald)
Herbruikbare
materialen
Vzw. Televil
(gebracht/opgehaald)
Papier (HAH)

1.759,08

1.800,97

1.572,99

41,9

144,15

147,71
kg/inwoner

141,43
kg/inwoner

3,56

18,39

30

11,61

131

126

5

698,64

737,64

808,58

39

Hol glas
(glasbollen)
GFT (HAH)

356,563

359,791

362,99

3,2

384,8

403,01

436,83

18,2

PMD (HAH)

215,61

207,47

207,24

8,1

Max Air keukenbakje

102

85

87

17

Verkoop compostvaten
Verkoop
compostbakken
Snoeihout

17
21

13
16

11
20

4
5

35,16

38,26

30,44

3

13,469

12,56

13,3755

0,9

5,659

5,82

5,527

0,16

4,973

2,77

1,55

2,2

20

18,5

16

1,5

TEXTIEL
(Curitas)
TEXTIEL
(VICT bvba)
TEXTIEL
(De Kindervriend vzw)
TEXTIEL
(AMTEX)

OPHALING
AAN HUIS
TEXTIEL
(TELEVIL
vzw)
opgehaald +
gebracht
TEXTIEL
(vzw.
V.S.O.ROpwijk)
TEXTIEL
(VHS Europ)

2018

2017

2016

17,24

20,34

18,15

Vergelijking
2018 tov 2017
3,1

----------------

----------

Stopgezet

-------------------

---------------

Stopgezet

-------------

--------------------

terminaal te verwijderen huishoudelijk afval = restafval + grof vuil (huis-aan-huis +
containerpark) + PMD-residu (huis-aan-huis + containerpark) + gemeentevuil (afval van
gemeentelijke gebouwen).
(*)

REYCLAGEPARK

2018

2017

2016

Vergelijking
2018 tov 2017
1,06

KGA
(inclusief frituurvet
en batterijen
Bebat)

36,613

37,67

39,49

Bezoekers

24.635

20.170

18.008

4.465

Grof vuil

282,64

282,30

210,3

0,34

Papier

196,78

180,63

181,74

16,1

PMD

10,74

11,20

9,3

0,46

Bouw-en sloopafval
asbestcement

122,46
67

104,19
57,93

95,9
40,33

18,27
9

houtafval

256,44

213,62

207,8

42,8

Gemengd groenafval
Wortels en
stronken
Bermmaaisel

175,1
0

144,14
0

143,84
0

30,96
----------------

0

0

0

----------------

Plastiekfolies

4,92

9,52

8,74

4,6

Harde plastics

19,12

40,12

38,62

21

Gemengde plastics

31,58

Plastieken doppen

0,209

---------------0,165

0

0,04

autobanden

8,775

5,949

4,558

2,8

Vlak glas

6,7

10,66

8,6

3,96

Hol glas

65,18

52,90

49,76

12,28

metalen

56,37

53,47

51,51

2,9

Textiel
(vzw. Televil)

15,23
(vzw. Televil)

13,93
(vzw. Televil)

12,896
(vzw. Televil)

1,3

EPS piepschuim

3,475

2,584

1,939

0,89

AEEA

87,563

85,96

82,296

1,6

Kurken

0,042

0.056

0,01

0,014

Herbruikbare
materialen

15,04

9,75

11,84

5,29

BEDRIJFSAFVAL

2018

2017

2016

Bermmaaisel

56,82

75,20

68,60

Hout

11,02

6,9

5,9

Grond

0

0

0

Tuin/groenafval

57,98

94,3

115,10

Ytong
cellenbeton
Gewapende palen

0

1,4

11,28

0

0

--------------

0

0

0

-------------

0

0

0

--------------

0
41,52

0
0

0
53,14

----------------------------

0

0

0

----------------------------

Ongewapend beton
(+70)
Ongewapend beton
(-70)
Gewapend beton (+70)
Gemengd puin
(50/50)
Beton – stabilisé

Vergelijking
2018 tov 2017
18,38
4,1
------------36,32
--------------

Metselpuin – klein
beton
Klasse II-afval

0

0

0

37,52

62,66

34,48

Asbest

0

0

0

---------------

Boomstronken

0

0

0

--------------

Kolkenslib

0

145

184,2

----------------

25,14

(kolkenruiming)
Rioolslib
(natte rioolspoelingen)
Gemengd veegslib
Septisch materiaal

6,58

0

0

91,5

72,84

79,86

5

10

---------------18,66

10
--------------

zandvangersmateriaal

0

6,28

gemeente
1.100l
(DIN-contianer)
PMD-residu

191,145

205,856

205,635

14,7

34,043

32,888

32,936

1,16

De gemeente Opwijk dient conform het uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig
bedrijfsafval de totale hoeveelheid restafval te beperken tot 122 kg/jaar per inwoner. Het huidig
restafvalcijfer bevindt zich momenteel nog hoog boven de te bereiken doelstelling.
Met het visitatiebezoek door OVAM aan Opwijk is het de bedoeling om op basis van de
cijfergegevens over afval voor Opwijk een evaluatie op te maken en te bekijken op welke manier
Opwijk samen met afvalintercommunale Intradura de doestelling voor het restafvalcijfer kan
behalen.
Volgende suggesties en aanbevelingen werden door OVAM geformuleerd voor een optimalisatie van
het afvalbeheer in Opwijk:
-

Betere prijszetting voor de huisvuilzak (restafval) en de GFT-zak: gevoelig lagere prijs
GFT-zak ten opzichte van de prijs van de huisvuilzak (restafval).

-

Betere prijszetting van de kleine 30 liter-restafvalzak ten opzichte van de 60 liter
restafvalzak. Het verschil tussen klein formaat (30 liter) en groot formaat (60 liter) zou
best groter zijn.

-

Wijzigen van de huidige ophaalregeling in de zomermaanden voor restafval: wekelijkse
ophaling van GFT-afval tijdens de zomermaanden in plaats van restafval. Deze maatregel
heeft een dubbel doel: daling van de hoeveelheid ingezameld restafval, en stijging van de
hoeveelheid opgehaald GFT-afval.

-

Blijvende sensibilisatie en uitvoeren van acties rond zwerfvuil.

Afvalintercommunale Intradura onderzoek nu een aantal mogelijkheden met het oog op het streven
naar uniformiteit in het afvalbeheer bij alle gemeenten binnen hun werkingsgebied:
Eenzelfde inzamelrecipiënt (type kunststofzak, kwaliteit kunststofzak, inhoud
kunststofzak) voor de inzameling van restafval.
Uniforme prijs (eenzelfde prijszetting voor alle inzamelzakken voor huishoudelijke
afvalfracties) voor alle gemeenten binnen afvalintercommunale Intradura.
Toepassing DIFTAR (differentieel tarifiëringssysteem) in het kader van het principe ‘de
vervuiler betaalt’.

Naar aanleiding van een voordracht door Katrien De Nil bij De Duizendpootrakkers kaderend in hun
milieuweek (paasperiode) werden door leerlingen van De Duizendpootrakkers een aantal suggesties
geformuleerd:
-

Terug plaatsen van straatvuilnisbakjes op locaties in Opwijk
(reden: toename zwerfvuil).
Straatvuilnisbakjes voor verschillende afvalfracties plaatsen (afvalsortering).
Gebruiken van herbruikbare bekers (afvalpreventie).
Drinkbus vullen met kraantjeswater.
Jeugd (jongeren) vertegenwoordigen in de milieuraad (participatie).

De schepen van leefmilieu deelt mee dat in het kader van het ‘coachingtraject zwerfvuil’ van
Mooimakers (OVAM) waaraan Opwijk gedurende 2 jaar (2017-2018) heeft deelgenomen,
ondermeer een gemeentelijk vuilbakkenplan werd opgemaakt.
Het is de bedoeling dat het project zwerfvuil vanaf nu intern wordt verder gezet en dat een
werkgroep bestaande uit gemeentelijke diensten en politie het zwerfvuilbeheer en –beleid in Opwijk
op de voet volgt en evalueert.
Het gemeentelijk vuilbakkenplan is in die zin geen statisch document maar een instrument dat verder
zal geëvalueerd en bijgestuurd worden.
De milieuambtenaar deelt mee – zoals ook reeds eerder werd gepubliceerd in de gemeentelijke
berichten – dat de verwijdering van straatvuilnisbakken in Opwijk gebaseerd is op gegevens van
periodieke meet-en registratiecampagnes (vuldichtheid) uitgevoerd door de groendienst, en
parameters en aanbevelingen vanuit Mooimakers. Het verwijderen van een straatvuilnisbak gebeurt
pas nadat uit voorafgaande info door middel van de plaatsing aan een straatvuilnisbak van een bordje,
blijkt dat de situatie ter plaatse niet is verbeterd (cfr. misbruik van de straatvuilnisbak).

Vanuit de milieuraad worden volgende opmerkingen aanbevelingen mbt. het gemeentelijk
afvalbeheer gegeven:
1.

2.

Beter overleg met scholen mbt. afvalbeheer (er wordt verwezen naar de recente
beslissing van het schepencollege mbt. de wijziging vanaf 1.07.2019 voor de ophaling
van vergelijkbaar bedrijfsafval).
Betere prijszetting tussen restafvalzak en GFT-zak.

3.

(sensibilisatie)campagnes opstarten met lokale handelaars in het kader van
afvalpreventie.

4.

Informatie- en sensibilisatieactie opstarten voor marktkramers (Opwijk) met het oog
op het ‘ontraden’ van het gebruik van plastieken zakjes en het toepassen van goede
alternatieve (duurzame) verpakkingen zoals papieren zakjes, herbruikbare tassen.

5.

Blijvende aandacht is nodig voor de zwerfvuilproblematiek. Afvalpreventie, informatie
en sensibilisatie moeten zeker aangevuld worden met meer toezicht en controle op het
terrein (straat) - met inzet op het terrein van gemachtigde opzichters.

6. Resultaten (korte) bevraging bij leden milieuraad
Een tijdje geleden werd een korte bevraging gedaan bij de leden van de milieuraad. Deze enquête kon
zowel anoniem (deponeren ingevulde enquête in brievenbus GAC 1) gebeuren, of kon via e-mail aan de
milieuambtenaar overgemaakt worden.
7 enquêtes werden ingevuld.
Belangrijkste resultaten uit de bevraging
De meerderheid is tevreden over de frequentie van vergaderen
De meerderheid is geen voorstander om meer te vergaderen dan de huidige
vergaderfrequentie
De meerderheid is van oordeel dat voldoende thema’s aanbod komen
de samenstelling van de milieuraad vindt quasi iedereen goed
de meerderheid is van oordeel dat men weinig betrokken is bij het overleg
niet iedereen is ervan overtuigd dat er voldoende input/inbreng is van de leden
Belangrijke opmerkingen en aanbevelingen
volgende thema’s moeten zeker aanbod komen: water, biodiversiteit, klimaat, sluikstorten,
milieuthema’s opgenomen in het MIRA-rapport.
Verenigingen die lid zijn vragen welke milieuthema’s zij aanbod willen zien.
Soms te langdradige vergaderingen
Nood aan beknopter vergaderen
Niet steeds terug komen op punten die besproken werden tijdens een vorige vergadering
Vertegenwoordiger milieuraad in Gecoro ?
Feedback geven van opvolging beleidsnota op vergaderingen
Dossiers vooraf ter inzage leggen: bij adviesvraag
Besluitvorming advies kenbaar maken aan burger
Besproken punten schepencollege = louter informatief
Focus leggen op te bespreken punten (agenda)
Werken met werkgroepen per sector (scholen, landbouw, natuur)
Kiezen van thema’s (afval, klimaat, grondwater,…) als focus voor werkgroepen
Doelgroepen selectief bevragen
Te weinig initiatieven vanuit milieuraad
Nood aan verjonging binnen milieuraad
Verhogen van de actieve betrokkenheid van de leden
Beleidsaanbevelingen maken vanuit de milieuraad is een must
Recent werd door de gemeenteraad een nieuw reglement goedgekeurd voor de gemeentelijke raden
in Opwijk. Voor alle gemeentelijke raden zal vanuit de gemeente (communicatiedienst) binnenkort een
algemene oproep gelanceerd worden waarbij elke geïnteresseerde burger zich kandidaat kan stellen
als lid voor één of meerdere gemeentelijke raden.
Een aantal leden van de milieuraad is voorstander van een ‘open milieuraad’, doch de voorzitter wijst
op een aantal negatieve kanttekeningen bij een open milieuraad, zoals afleiding, onvoldoende focus en
het moeilijker tot stand komen van besluitvorming door de aanwezigheid van ‘externen’ (burgers).
De milieuraad is van oordeel dat het belangrijk is om jongeren (jeugd) aan te trekken voor
participatie. Men is er evenwel van overtuigd dat de huidige manier van vergaderen niet echt aanslaat
bij jongeren en dat de enige manier om participatie vanuit de jeugd te bekomen bestaat uit het
aanbieden vanuit de milieuraad van milieuprojecten en voorstellen aan jongeren.

7.

Variapunten

-

Vraag om actiever te communiceren rond de negatieve gevolgen (stijgende sterfte
mezenjongen) bij het gebruik van pesticiden op buxusplanten.

-

Mededeling dat gemeentelijke aanplakborden en berichten waarvan de datum van
berichtgeving is vervallen blijven staan en zorgen voor zwerfafval. Verzoek aan de
gemeentelijke diensten om dergelijke aanplakborden/berichten tijdig te verwijderen.

