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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.
DAGORDE:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Voor akkoord: verslag van de vorige vergadering
Woord vanuit het schepencollege: besproken milieuthema’s
Mededeling kastoestand
Goedkeuring jaarverslag milieuraad 2017
Resultaten klimaatenquête
Afvalbeheer Opwijk – doelstellingen voor het huishoudelijk afval
Thermografische luchtfoto – planning
Aansluiting Statiegeld Alliantie – toelichting
Variapunten

De vergadering wordt gestart met een drankje en hapje aangeboden door de gemeentelijke
milieuraad bij de start van het nieuwe werkingsjaar (2018).

1. Voor akkoord: verslag van de vorige vergadering
Er worden geen opmerkingen geformuleerd betreffende het verslag van de vorige vergadering. Het
verslag van 18.12.2017wordt voor akkoord ondertekend door de aanwezige leden.

2. Woord vanuit het schepencollege: besproken milieuthema’s
De schepen van leefmilieu geef een kort overzicht van de door het college van burgemeester en
schepenen besproken milieuthema’s vanaf 20.12.2017 tot 20.02.2018:

Aktename beslissing Deputatie Vlaams-Brabant 7.12.2017 –
toekenning provinciale subsidie voor het project ‘Mazenzele,
witte dorp’.
Goedkeuring vaststelling datum infoavond voorstelling
resultaten thermografische luchtfoto Opwijk- maandag
29.10.2018 – 19u – Schuur Hof ten Hemelrijk.
Kennisneming verslag vergadering 4.12.2017 stuurgroep
klimaatactieplan Opijk.
Kennisneming lijst van gedeclasseerde bedrijven in Opwijk van
klasse 1 naar klasse 2 + implicaties ervan voor de gemeente –
in casu gemeentelijk toezichthouder/milieuambtenaar.

College 20.12.2017

Goedkeuring prijsofferte nv. ABO voor uitvoering van een
oriënterend bodemonderzoek (OO) op de brandweersite –
Processiestraat.
Goedkeuring indienen aanvraag voor het uitvoeren van de
Bouwmeester Scan.
Aktename van het door OVAM op 8.01.2018 afgeleverde
bodemattest aan mevr. M. Biebuyck mbt. de
hangaar(magazijn) en standaard garagewerkplaats langs s/o
Dendermonde 201+ - Opwijk.
Aktename gunstige evaluatie door Caplo van de rapportage
voor het dienstjaar 2016 mbt. de milieugerelateerde taken
uitgevoerd door doelgroepwerknemers in Opwijk.
Toegekend subsidiebedrag: € 10.641,75
Kennisneming gepresteerde uren in 2017 door veegmachine.
Goedkeuring bosaanplanting en bosinrichtingsplan voor het
perceel langs Broevink C nr.208 B( 70a 10ca).
Vermoedelijke bosaanplanting: najaar 2018.
Goedkeuring van het overzicht van de door vzw. 3WPlus in
Opwijk in 2017 uitgevoerde milieugerelateerde taken door
doelgroepwerknemers.
Goedkeuring tot deelname door de gemeente Opwijk aan het
natraject aangeboden door Interleuven in het kader van het
project ‘thermografische luchtfoto’.
Toewijziging van de uitvoering van de 2de fase van het project
‘ingroeningstoets Opwijk’ (cfr. opmaak stedenbouwkundige
verordening) aan bvba. Space-LAB uit Mechelen.
Kennisneming resultaten gebruik veegmachine in 2017 +
kennisneming van de aanbevelingen mbt. de vervanging op
(korte)termijn van de huidige veegmachine.
Goedkeuring van de planning voor de organisatie van de
Bruisende Tuin-en Boerenmarkt op zaterdag 5.05.2018.
Goedkeuring van de resultaten van de uitgevoerde quick scan
van de gemeentelijke begraafplaatsen (Opwijk, Droeshout,
Mazenzele) + goedkeuring van het voorstel om in 2018 over te
gaan tot de omvorming/vergroening van de gemeentelijke
begraafplaats Mazenzele – opmaak bestek.
Goedkeuring voorstel om samen met Merchtem en Asse aan
de provincie Vlaams-Brabant te vragen om een startnota op
te maken voor het project van de OMA-route.
Gunning aan nv. Green Road (Wichelen) van de opdracht voor
het onderhoud van onverharde (trage) wegen 2018-2019.

College 3.01.2018

College 16.01.2018

College 6.02.2018

College 13.02.2018

College 20.02.2018

Met betrekking tot de opmaak van een startnota voor het project van de OMA-route meldt de
schepen van leefmilieu dat een nieuwe, aangepaste subsidieregeling door de Vlaamse regering
voorziet in een hogere subsidiëring.
Vanuit de milieuraad wordt aandacht gevraagd voor de verkeersveiligheid langs Leirekensroute –
zowel voor fietsers als voor voetgangers. Het alsmaar toenemend gebruik van snelle elektrische
fietsen zorgt voor conflictsituaties met andere gebruikers van Leirekensroute en met andere
weggebruikers aan kruisingen en/of punten met oversteekplaatsen voor voetgangers.

Hierbij wordt ondermeer verwezen naar de probleemsituatie inzake verkeersveiligheid die zich
voordoet ter hoogte van het station Opwijk waar het gebruik door fietsers van het fietspad voor
verkeersonveilige situaties zorgt door de aanwezigheid van treinreizigers van en naar het station
Opwijk.
Er is duidelijk nood aan een betere zichtbaarheid- zowel van de fietsers als van de bestaande
infrastructuur (cfr. fietspad). Het voorzien van “ribbelzones” op het fietspad ter hoogte van
kruispunten en oversteekplaatsen voor voetgangers. Een ribbelzone is een zone bestaande uit
rubberen bubbelmatten aangebracht op het fietspad waardoor een fietser wanneer deze over een
ribbelzone rijdt onmiddellijk weet dat er een kruispunt aankomt of een kruising met een
oversteekplaats, waardoor de fietser zijn/haar snelheid kan minderen en voorzichtiger zal rijden.
De schepen van leefmilieu geeft nog bijkomende toelichting over het project ‘ingroeningstoets’,
waarbij de 1ste fase (korte scan van Opwijk) werd uitgevoerd door het studiebureau Space LAB van
dhr. Tom Lagast (planoloog en visionair inzake ruimtelijke inrichting).
De 2de fase van het project ‘ingroeningstoets’ voorziet in enerzijds de opmaak van een
stedenbouwkundige verordening (bindend gedeelte) en anderzijds de opmaak van een
voorbeeldenboek(praktijkboek) met een overzicht van slechte voorbeelden van ruimtelijke projecten
tegenover goede ruimtelijke voorbeelden (praktijkboek).
Met de ‘ingroeningstoets’ is het de bedoeling om op basis van het voorbeeldenboek(praktijkboek),
projectindieners in de ‘goede richting te sturen’ voor het opmaken van een project dat beantwoordt
aan goede ruimtelijke inrichting met een hoge belevingswaarde en groeninvulling. Het toepassen van
een gemeentelijke stedenbouwkundige verordening zorgt anderzijds dan weer voor een wettelijke
afbakening.
Naar aanleiding van eerdere contacten tussen dhr. Tom Lagast en het team Vlaams Bouwmeester
werd vanuit het team Vlaams Bouwmeester gesuggereerd dat de opmaak van een voorbeeldenboek
(praktijkboek) in het kader van het project ‘ingroeningstoets’ voor Opwijk, best zou kunnen
uitgewerkt worden door het team Vlaams Bouwmeester in het kader van de oproep naar de Vlaamse
gemeenten toe (2018) voor de kandidatuurstelling voor uitvoering van de ‘Bouwmeester Scan’.
De gemeente Opwijk heeft zich ondertussen officieel kandidaat gesteld voor de opmaak van een
‘Bouwmeester Scan’ door het team Vlaams Bouwmeester, en wacht het resultaat hiervan af.
Rekening houdende met dit laatste werd op basis van een prijsbevraging bij verschillende
studiebureaus voor de uitvoering van de 2de fase van de ‘ingroeningstoets’, de opdracht voor
uitvoering van deze 2de fase toegewezen aan het studiebureau Space LAB van dhr. Tom Lagast –
weliswaar enkel voor de opmaak van een gemeentelijke stedenbouwkundige verordening.

3. Mededeling kastoestand
De secretaris van de milieuraad geeft een overzicht van de kastoestand (financiële toestand) van de
gemeentelijke milieuraad:
8.12.2017:
€ 2.848,76
8.02.2018:
€ 2.835,54
26.02.2018: € 2.775,54
-

Ontvangsten: jaarlijkse gemeentelijke toelage van € 500 aan de gemeentelijke milieuraad.
Uitgaven:
reguliere kosten voor bankverrichtingen + aankoop drank en hapjes voor de
nieuwjaarsdrink.

Leden van de milieuraad stellen voor om indien mogelijk toch jaarlijks een interessante activiteit te
organiseren samen met de leden van de milieuraad; op die manier krijgen de inkomsten van de
milieuraad een nuttige en maatschappelijk zinvolle invulling.
W. Van Mol herhaalt zijn eerder voorstel voor een educatieve uitstap met de leden van de milieuraad
langs de Schelde in het kader van de uitvoering van plannen in het kader van het project Sigmaplan.
Vanuit de milieuraad wordt aan W. Van Mol gevraagd dit voorstel verder te onderzoeken en uit te
werken en hierover feed-back te geven bij de volgende vergaderingen van de milieuraad.
De milieuambtenaar verwijst daarnaast ook aan het eerder voorstel van participatie tussen de
milieuraad en Natuurpunt Ijsvogel Opwijk, in het kader van de inrichting van een 2de vogelkijkwand in
het wachtbekken langs s/o Lebbeke (cfr. overkant van de vijver ter hoogte van de zitbank aan de
wandelweg/berm).
In 2017 heeft de milieuambtenaar nog samen met M. De Maegdt (Natuurpunt Ijsvogel Opwijk) een
terreincontrole gedaan in het wachtbekken om de mogelijkheden te bekijken voor de inrichting van
een 2de vogelkijkwand. De samenwerking tussen milieuraad en Natuurpunt Ijsvogel Opwijk voor de
inrichting van de 2de vogelkijkpunt zou een mooi natuur-en landschapsproject zijn, waarbij hieraan
best een sensibilisatieluik naar de burger wordt gekoppeld.
Voor de verdere uitvoering van dit project zal de milieuambtenaar opnieuw contact opnemen met
Marc De Maegdt (Natuurpunt Ijsvogel) voor de opmaak van een ontwerp van inrichtings
(constructie)schets voor de 2de vogelkijkwand, en afspraken over de financieringssleutel voor
uitvoering van dit project.
De eigenaar van het wachtbekken, VMM (Vlaamse Milieumaatschappij), heeft geen bezwaar tegen de
inrichting van een 2de vogelkijkwand - mits enkele voorwaarden, maar kan zelf geen financiële
middelen vrijmaken om dit project uit te voeren.

4. Goedkeuring jaarverslag milieuraad 2017
Het ontwerp van jaarverslag 2017 van de gemeentelijke milieuraad werd door de secretaris vooraf
overgemaakt aan alle leden van de milieuraad.
Het voorgelegde jaarverslag 2017 geeft een bondig en schematisch overzicht van de werking van de
gemeentelijke milieuraad tijdens het voorgaande (2017) jaar:

Jaarverslag van de gemeentelijke adviesraad
voor milieu en natuur.
- 2017Jaarlijks maakt de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur een verslag op.
Het jaarverslag en alle stukken, met inbegrip van minderheidsstandpunten, zijn openbaar en liggen,
na kennisneming door de milieuraad, ter inzage bij de Cel Leefmilieu, GAC I, Marktstraat 55 –
Opwijk.
Concreet bespreekt een jaarverslag volgende elementen:

1.

Bestaande reglementen

Om het selectievakje aan te vinken dubbelklikt u op het vakje en selecteert u bij standaardwaarde
‘ingeschakeld’
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2.

Bijlage
Nummer
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3.

Ondersteuning van de milieuraad door de gemeente

3.1 Financiële ondersteuning
De milieuraad ontving dit jaar vanuit het gemeentebestuur 500 euro werkingsmiddelen.
Opmerking:
3.2 Logistieke ondersteuning
•

•

het gemeentebestuur stelt gratis een lokaal ter beschikking (waar indien nodig didactisch en
audiovisueel materiaal aanwezig is)
voor de vergaderingen van de milieuraad
ja
nee
de secretaris van de milieuraad wordt door een gemeentelijk ambtenaar ondersteund
nee. Waarom niet? Secretaris = gemeentelijk milieuambtenaar
Ja. Hoe?

Opmerking:
3.3 Informatieve en educatieve ondersteuning
Nee
Ja. Hoe? Folders, brochures,…, mbt. milieuthema’s ter beschikking van leden milieuraad

1. Overzicht van de data van de vergaderingen en de
belangrijkste agendapunten
Aantal vergaderingen in 2017: 4
Datum
vergadering
Donderdag
26.01.2017
Maandag
20.02.2017

Maandag
22.05.2017

Belangrijkste agendapunten
Nieuwjaarsetentje leden milieuraad in Singel 9, Kloosterstraat 40 – Opwijk.
Kastoestand
Jaarverslag 2017
Prioriteitenschema gemeentelijk milieubeleid
Fietssnelweg Leirekensroute
Verkaveling ’t Walleke
Afvalbeheer Opwijk 2016
Afvalintercommunale Intradura - info
Afvalbeheer Opwijk 2016
Prioriteitenschema gemeentelijk milieubeleid
Visie Infrabel op sluiten van overwegen
Mobiliteitsstudie Timenco mbt. het verschuiven van verkeersintensiteiten in het kader
van het Infrabelplan
Klimaatinitiatieven Opwijk2040
Stand van zaken waterzuiveringsproblematiek Opwijk
Afvalintercommunale Intradura

Maandag
25.09.2017

Maandag
18.12.2017

5.

Uitvoering klimaatacties klimaatactieplan Opwijk
Watezuiveringsproblematiek Opwijk
Inspiratienota – aandachtspunten vanuit milieuraad voor het toekomstig beleid
Jachtplannen – info
Ontwerpbudget 2018 – advies milieuraad
Bomeninventaris Opwijk
Klimaatactieplan Opwijk – stand van zaken
Waterzuiveringsproblematiek Opwijk – hemelwaterplan Kluisbeek-Nijverseelbeek
Fietssnelweg Leirekensroute – advies milieuraad

Overzicht van de uitgebrachte adviezen

Datum
advies

Onderwerp

20.02.2017

Goedkeuring jaarverslag
Milieuraad – 2016.
Prioriteitenschema
milieubeleid

22.05.2017

25.09.2017

18.12.2017

Gunstig /
ongunstig

Op initiatief
van
milieuraad

gunstig

Respons van het
gemeentebestuur
aktename

gemeente

Opmerkingen

aktename

Gemeente

Gunstig mits een
wijziging van de
prioriteitenquoteri
ng van enkele items.

aktename

Afvalintercommunale
Intradura – info.

Milieuraad

aktename

Uitvoering klimaatacties uit
klimaatactieplan Opwijk.

Milieuraad

Inspiratienota – toekomstig
beleid

Gemeente

Voorstel
voor
duidelijke
en
gerichte info naar
burger toe.
Voorstel
mbt.
project volkstuinen.
Mogelijke
inrichting perceel
tussen spoorwegLeirekensroute tot
publieke speelzone.
Gunstig + voorstel
mbt. jachtplannen

Leirekensroute
fietssnelwegmilieuraad

Milieuraad

Ondersteuning van
het standpunt van
het schepencollege.

aktename

Evaluatie gemeentelijk
milieubeleid
prioriteitenschema

-

–
advies

aktename

Voorstel
niet
weerhouden.

6.

Samenwerking met andere adviesraden
•

Een lid/leden van de milieuraad zetelen ook in een andere gemeentelijke adviesraad
x JA

7. Andere opdrachten of activiteiten van de milieuraad
NIHIL

8.Een globale zelfevaluatie van de werking van de milieuraad
1.

positieve punten in de werking: alle milieuthema’s die een algemeen belang hebben zijn
bespreekbaar binnen de vergaderingen van de milieuraad.

2. Knelpunten in de werking: In de loop van 2016 dienden een aantal leden geschrapt te worden
omwille van niet aanwezigheid tijdens vergaderingen. Nieuwe afgevaardigden van deze
organisaties voor de milieuraad werden niet voorgesteld.
Voornemens naar het volgende werkjaar toe:
Continuïteit in de huidige werking + constructieve participatie door de leden van de
milieuraad.

9.Wijziging samenstelling milieuraad
GEEN

ADVIES GEMEENTELIJKE MILIEURAAD
De leden van de milieuraad keuren het jaarverslag 2017 van de gemeentelijke
milieuraad goed.

5. Resultaten klimaatenquête
De schepen van leefmilieu geeft een toelichting met een presentatie van de resultaten (grafieken),
aangevuld met informatie van de milieuambtenaar.
150 huisgezinnen (= bijna 3% van het totaal aantal huisgezinnen in Opwijk) heeft de klimaatenquête
ingevuld.
De klimaatenquête kon zowel digitaal (via website gemeente Opwijk) als analoog (papieren versie
opgenomen in het Infoblad Opwijk) ingevuld worden.
Vraag
Ben je zelf zuinig met energie of milieubewust

Resultaat
(in procent %)
73% isoleert de woning
63% zet de verwarming lager
47% gebruikt regelmatig
regenwater voor toilet en
wasmachine
67% laat regelmatig de auto staan
en gebruikt de fiets

Wie de woning verbouwt heeft graag meer info over:

46% duurzaam bouwadvies
45% energiescan in de woning

Bij renovatie van de woning heeft de burger graag
ondersteuning via:

49% voorafgaandelijk advies
31% ganse traject
23% vergelijking en evaluatie
prijsoffertes
21% groepsaankoop van PVpanelen, zonneboiler, warmtepomp

mobiliteit

77% beschikt over eigen wagen
13% heeft bedrijfswagen
13% heeft geen wagen

Burger weet van klimaatactieplan Opwijk ?

45% via Infoblad Opwijk
38% via ’t Opwijks Leven
17% via sociale media

Welke hindernissen ondervindt men om zelf acties te
ondernemen ?

40% financiële redenen
21% geen klusser
20% weet niet hoe of wat

Fietsinfrastructuur ?

31% te weinig fietsinfrastructuur
in Opwijk
27% beklaagt de slechte toestand
van fietsinfrastructuur

Klimaatacties die de burgers graag nog in Opwijk zouden
zien ?

59% repaircafé
39% fietsherstelcursus
30% kookworkshop (koken met
restjes, duurzame voeding,…)
25% opleiding over duurzame
energie

Algemeen…

In Opwijk graag meer:
Groe,natuur, meer + veiliger
fietsinfrastructuur, minder auto’s
in het centrum voor een
fietsvriendelijker verkeer.

Luc De Ridder wijst er op dat toch nog 14% van de 150 huisgezinnen meer informatie wenst over
buurttuinieren, wat erop toch op wijst dat zij interesse betonen voor een dergelijk project. Hij
verwijst tevens naar de positieve respons en resultaten van het buurttuinierenproject in
Merchtem.
In het kader van het project ‘korte voeding’ (klimaatactieplan Opwijk) hebben een aantal leden
van de milieuraad enkele bedenkingen over de wijze waarop de gemeente Opwijk het recent
opgestart project ‘Boeren & Buren’ ondersteunt, daarwaar dit niet gebeurt voor andere
projecten in Opwijk zoals Voedingsteams.
De schepen van leefmilieu wijst erop dat de gemeente Opwijk elk project in onze gemeente
omarmt rond korte voeding en dat het wel zo is dat de gemeente het nieuwe private project
‘Boeren & Buren’ positief onthaalt, maar dat het wekelijks gebruik van een lokaal/ruimte in het
gemeenschapscentrum Ho t/Hemelrijk door ‘Boeren & Buren’ betalend is volgens de geldende
tarieven die van toepassing zijn voor elk individu of organisatie.
Katrien De Nil verwijst ook naar een aantal kritische bemerkingen over het concept en werking
van ‘Boeren & Buren’ verschenen in MO-magazine.
De milieuraad stelt dat zoals het met elke organisatie gaat, er altijd wel voor-en tegenstanders
zijn en dat het uiteraard niet uit te sluiten is dat niet elke afdeling binnen een organisatie de
regels even consequent volgen, wat uiteraard kan leiden tot negatieve reacties.
Anderzijds is het wel zo dat producenten die zich aansluiten bij het project ‘Boeren & Buren’
vooraf weten hoe het concept werkt en welke de voorwaarden zijn.
Luc De Ridder is van oordeel dat met betrekking tot het project ‘Boeren & Buren’ in Opwijk en de
communicatie hieromtrent vanuit de gemeente, er wel enigszins sprake kan zijn van een
‘perceptieprobleem’.
Als conclusie kan wel gesteld worden dat het belangrijk is dat elke actie met betrekking tot
korte voeding in Opwijk - van welke organisatie ook- zeker moet aangemoedigd en gepromoot
worden.

6. Afvalbeheer Opwijk – doelstellingen voor het huishoudelijk afval
De schepen van leefmilieu geeft een korte toelichting (presentatie) – kaderend in het recente
‘visitatiebezoek’ door leden van OVAM bij afvalintercommunale Intradura samen met
vertegenwoordigers van een aantal gemeenten (Opwijk, Lennik,…).
De aanleiding voor dit visitatiebezoek door OVAM zijn de richtcijfers voor het terminaal ter
verwijderen huishoudelijk afval (kg/gezin/jaar) zoals vastgelegd in het uitvoeringsplan voor
huishoudelijk –en bedrijfsafval (2016-2022). Voor Opwijk betekent dit dat tegen 2020 de
hoeveelheid kg/gezin/jaar moet beperkt worden tot maximum 116 kg (momenteel bedraagt dit 140
kg/inwoner/jaar).
Concreet betekent dit dat de gemeente Opwijk samen met afvalintercommunale Intradura een
stappenplan zal moeten opmaken met concrete maatregelen om het richtcijfer van
116 kg/inwoner/jaar tegen 2020 te kunnen halen.
Jaarlijks worden de resultaten van het afvalbeheer van het voorgaande jaar voor Opwijk besproken
en geëvalueerd tijdens een werkoverleg in Opwijk tussen de gemeente en afvalintercommunale
Intradura. Bij het geplande overleg (half maart/eind maart 2018) zal naast de evaluatie van de
afvalcijfers voor Opwijk voor 2017 tevens ingegaan worden op de aanbevelingen vanuit OVAM naar
aanleiding van het visitatiebezoek (cfr. vermindering gemeentelijk bedrijfsafval, onderzoek naar
toepassing van een meer gedifferentieerd tarief op het recyclagepark, bijkomende uitsortering van

afvalstromen op het recyclagepark, maatregelen tot het verhogen van de hoeveelheid opgehaald
GFT-afval, enz…).
Luc De Ridder verwijst naar zijn vroegere bemerking, dat het inderdaad wenselijk is dat een
gedifferentieerd tarief op het recyclagepark Opwijk wordt ingevoerd.
Katrien De Nil wijst op het vele gemengde en niet gesorteerde afval dat bij de organisatie van
eetfestijnen terechtkomt in de reguliere afvalstroom, en stelt dat het uitermate belangrijk is dat
maatregelen worden uitgewerkt om ervoor te zorgen dat bij (grote) eetfestijnen het afval maximaal
wordt gesorteerd.
Aanvullend wordt de suggestie gegeven – voor zover hiervoor voldoende ruimte beschikbaar is – dat
het aangewezen zou zijn om aan het gemeenschapscentrum Hof t/Hemelrijk een afgesloten zone in
te richten met verschillende afvalcontainers waar het afval gesorteerd kan gedeponeerd worden =
“mini afval-sorteerstraat”. Deze suggestie werd eerder al door L. De Ridder gegeven in het kader
van de plannen voor de uitbreiding van het gemeenschapscentrum Hof ten Hemelrijk.
Uiteraard is het belangrijk dat de inrichting van een dergelijke mini afval-sorteerstraat aan het
gemeenschapscentrum
Hof
t/Hemelrijk,
gekoppeld
moet
worden
aan
enerzijds
maatregelen/richtlijnen ten aanzien van gebruikers van lokalen en feestzaal (schuur), en anderzijds
goede communicatie en sensibilisatie naar burger, organisaties, verenigingen toe.
Hetzelfde geldt trouwens ook voor de nieuwe BEN-school De Boot waar in de toekomst mogelijk
ruimten van de school zouden gebruikt (verhuurd) worden voor de organisatie van activiteiten,
eetfestijnen, door verenigingen/organisaties.
Overzicht van de belangrijkste resultaten van het afvalbeheer 2017 in Opwijk
HUIS-AAN-HUISINZAMELING
Stijging restafval met 26 ton tov. 2016.
Stijging grofvuil aan huis met 0,168 ton tov. 2016
Sterke daling papierophaling aan huis: - 71 ton tov. 2016
Daling GFT-ophaling aan huis: + 34 ton tov. 2016
Quasi status quo gemeentevuil (1.100 l din-containers): + 0,2 ton tov. 2016

RECYCLAGEPARK
Sterke stijging grofvuilinzameling recyclagepark: + 72 ton tov. 2016
Stijging asbestcementinzameling recyclagepark: + 17 ton tov. 2016
Daling holglasinzameling recyclagepark: -3,14 ton tov. 2016
Stijging inzameling AEEA recyclagepark: + 3,67 ton tov. 2016

BEDRIJFSAFVAL GEMEENTE
Daling groenafval: -20,8 tov. 2016
Stijging klasse 2-afval: + 28 ton tov. 2016
Daling kolkenslib: -39 ton tov.2016
Daling totale hoeveelheid bedrijfsafval: - 67 ton tov. 2016
(2016: 541,28 ton – 2017: 474,58 ton)
In 2017: vooral klasse 2-afval

7. Thermografische luchtfoto – planning
Er wordt meegedeeld dat ondertussen (januari 2018) de vlucht over Opwijk en Lebbeke is kunnen
doorgaan voor het nemen van een thermografische luchtfoto.
De gegevens van deze opnames moeten nu door de firma verwerkt worden. Het project voorziet in
een praktische opleiding (1 dag) aan een aantal personen binnen de gemeente teneinde de resultaten
van de thermografische luchtfoto goed te kunnen analyseren en te interpreteren.
Deze praktische opleiding, georganiseerd door Interleuven - op een centrale locatie in Leuven – zal
vermoedelijk plaatsvinden rond half mei/eind mei 2018.
De gemeente Opwijk stapt ook in het ‘navolgtraject’ voor dit project, waarbij de burger
persoonlijk/individueel zal begeleid worden bij de interpretatie van de resultaten van de
thermografische luchtfoto + begeleiding op maat (advies, ondersteuning) bij de uitvoering van
energiebesparende maatregelen om warmteverliezen (geregistreerd met de thermografische
luchtfoto) te vermijden.
Een algemene infoavond over de resultaten van de thermografische luchtfoto wordt in de loop van
oktober 2018 in Opwijk georganiseerd.
Tijdens de volgende vergaderingen van de gemeentelijke milieuraad zal feed-back worden gegeven
over de verdere planning en stand van zaken van het project ‘thermografische luchtfoto Opwijk’.

8. Aansluiting Statiegeld Alliantie – toelichting
Dit punt wordt kort toegelicht door Luc De Ridder die het punt eerder op de gemeenteraad heeft
geagendeerd en waarbij de gemeenteraad unaniem beslist heeft zich aan te sluiten bij de Statiegeld
Alliantie.
In de praktijk blijkt dat ongeveer 40% van het zwerfvuil nog altijd bestaat uit allerhande
drankverpakkingen. Allerhande sensibilisatieacties in het verleden door OVAM hebben niet het
verhoopte resultaat opgeleverd tot vermindering of het vermijden van zwerfvuil op het openbaar
domein.
21 organisaties uit Vlaanderen en Nederland slaan de handen in elkaar voor statiegeld.
Onder de vlag van “de Statiegeldalliantie” vragen ze hun regeringen om statiegeld op alle PET-flessen
en blikjes in te voeren. Statiegeld beweegt mensen ertoe om hun lege flesjes en blikjes terug in te
leveren. Hierdoor is er minder zwerfafval, minder dierenleed, minder opruimkosten voor locale
overheden en betere recyclage van waardevolle materialmen. Over de brede linie zijn er veel
voorstanders en dit brede maatschappelijk draagvlak wordt via de Statiegeld Alliantie zichtbaar
gemaakt.
Negen op de tien van de Vlaamse bevraagden (enquête uitgevoerd door Testaankoop) tonen zich
bereid de blikjes en petflesjes naar de winkel terug te brengen om het statiegeld te recupereren. 82
procent vindt dat zwerfvuil een groot probleem is in zijn omgeving. Met de invoering van het
statiegeldsysteem zal het aandeel van éénmalige drankverpakkingen in het zwerfvuil met 90 procent
dalen.
Praktijkvoorbeelden waar het statiegeldsysteem wel degelijk goed werkt zijn ondermeer te vinden in
Scandinavië, Duitsland,…
De verpakkingsindustrie en de handel zijn gekant tegen statiegeld. Net als Fost Plus, de
organisatie die instaat voor de inzameling van het huishoudelijke verpakkingsafval. Hun
belangrijkste argument is dat we met de blauwe zak een goed, betaalbaar en performant systeem
hebben om pmd-afval (behalve blikjes en petflessen ook drankkartons) aan huis op te halen.
De Alliantie vindt dat geen argument. De blauwe zak werkt goed, maar niet goed genoeg,
aangezien er nog altijd PMD in de restafvalzak zit evenals in openbare straatvuilnisvakken, en er
nog altijd te veel zwerfvuil in onze straten en bermen ligt.
De campagne van de Statiegeld Alliantie wil nu druk zetten op de politici om al in 2018, een
verkiezingsjaar, met statiegeld te beginnen.

Vlaamse alliantiepartners:
•

Test Aankoop/Test Achats: de consumentenorganisatie van België met 350.000 leden.

•

KVLV, Vrouwen met vaart: de grootste vrouwenorganisatie in Vlaanderen met 90.000
leden.

•

Bond Beter Leefmilieu: netwerkorganisatie van de Vlaamse milieubeweging die samen met
organisaties, burgers, overheden en ondernemingen de transitie maakt naar een
duurzame, hernieuwbare samenleving.

•

Limburg.net: staat in voor de afvalpreventie en inzameling van de 45 gemeenten in de
provincie Limburg en de stad Diest.

•

Proper Strand Lopers: een groep geëngageerde vrijwilligers die het strand in hun vrije
tijd opruimen.

•

Arbeid & Milieu: samenwerkingsverband tussen Vlaamse vakbonden en de milieubeweging
voor een rechtvaardige groene economie.

•

Conscious Crew: Antwerps initiatief dat bijdraagt aan een duurzame en rechtvaardige
samenleving.

•

Recycling Netwerk Benelux, een milieuorganisatie die zich in Nederland en België inzet
voor een beter milieu door goede zorg voor afval en grondstoffen, nam het initiatief tot
oprichting van de alliantie en is zelf uiteraard ook alliantiepartner.

9. Variapunten
Geen variapunten.

Volgende vergadering gemeentelijke milieuraad
MAANDAG 23 april 2018 – 20u- vergaderzaal GAC 1,
Marktstraat 55 – Opwijk.

