Voorstel aan de gemeenteraad van 22 oktober 2019
Onderwerp: Ondersteuning van de zwerfvuilacties in Lubbeek

TOELICHTING
Vanaf 2014 is ingezet om via jaarlijkse zwerfvuilacties getrokken door peters en meters, de straten en pleinen, maar
ook bossen in Lubbeek op te ruimen. Na 4 jaren is dit uitgegroeid tot een bijna gebiedsdekkende opruimactie, door de
gemeente organisatorisch en logistiek ondersteund en met een symbolische beloning voor de deelnemers. Het
initiatief betekent voor de gemeente een dubbel voordeel nl het initiatief heeft een sensibiliserend en dus duurzaam
karakter omdat het steunt op verantwoordelijkheidszin van burgers en het zorgt ervoor dat de factuur voor het ruimen
van zwerfvuil beperkt blijft tot een minimum (voordien werd IGO ingeschakeld om zwerfvuil te ruimen ).

Om ervoor te zorgen dat deze gemeentelijke opruimacties bestendigd worden voor de volgende jaren stellen we het
volgende voor :
1. De gemeente roept op om tijdens de twee laatste weekends in maart een zwerfvuilactie op te zetten. De
gemeente stelt het nodige materiaal ter beschikking en biedt een verzekering aan voor alle deelnemende
vrijwilligers tijdens deze 2 weekends. Zo kunnen groepen zelf kiezen welk weekend past en kan het materiaal
gedeeld worden.
2. De organisatie van deze zwerfvuilactie wordt uitgewerkt via een samenwerking tussen de gemeente, in
hoofde van de milieudienst en de schepen van milieu, en trekkende vrijwilligers van LuNet.
3. Volgende items maken tevens onderwerp van bespreking uit tijdens het overleg tussen bovenstaande
partijen :
o

de wijze van bekendmaking van de jaarlijkse actie en de werving van peters en meters.

o

welk materiaal via de gemeente nog besteld kan worden bij Mooimakers en ingezet kan worden in de
gemeente, tijdens de acties maar ook doorlopend;

o

de gemeente zorgt reeds voor de verzekering van de peters en de meters gedurende het hele jaar
omdat zij ook vaak buiten de acties ruimen. Hierbij stellen we voor dat meerdere zwerfvuilmeters en
peters 1 (lange) straat kunnen beheren. Alsook dat gezinsleden mee peter/meter kunnen zijn gezien
ze vaak samen de straat op gaan;

o

hoe kinderen, die te jong zijn om peter/meter te zijn, toch op een officiële manier betrokken kunnen
worden bij het zwerfvuilruimen; op gebied van sensibilisatie is dit een belangrijk werkpunt;

o

welke structurele zaken ondernomen kunnen worden om het zwerfvuil (en sluikstorten) preventief te
beperken;

4. De gemeente onderneemt jaarlijks of tweejaarlijks een waarderende actie voor alle peters en meters samen.
De vrijwilligers van Lunet worden gevraagd om deze mee op te zetten. De gemeente voorziet hiervoor een
budget.
FEITEN EN CONTEXT.
Jaarlijks wordt deelgenomen aan een grote zwerfvuilactie door peters en meters en gemotiveerde vrijwilligers,
ondersteund door de gemeente. De gemeentelijke aandacht hiervoor vermindert en de ondersteuning wordt
beperkter terwijl het zwerfvuil nog steeds problematisch is, zwerfvuilmeters en -peters zich blijven aandienen en deze
manier van zwerfvuil ruimen alleen maar voordelen heeft voor de gemeente.

JURIDISCHE GRONDEN

ARGUMENTATIE
-

-

Gezien nu al meer dan 50 peters en meters zich inzetten voor het proper houden van bijna alle straten in Lubbeek
en er zich nog steeds peters en meters aandienen, waaronder zelfs kinderen;
Gezien iedereen graag een propere gemeente heeft en het bestuur via sociale media aangeeft fier te zijn op een
nette gemeente;
Gezien peters en meters een duwtje in de rug en een blijk van waardering kunnen gebruiken om de enerzijds
voldoening-gevende, maar anderzijds ondankbare taak op zich te nemen;
Gezien het nodig is om peters en meters enige keuze te bieden om in te vullen wanneer ze best de actie kunnen
ondernemen;
Gezien er onvoldoende materiaal is om alle peters en meters in 1 weekend te voorzien;
gezien LuNet participatief van start gegaan is, elk jaar participatief geëvalueerd werd,

worden de trekkers binnen LuNet op een gelijkaardige participatieve manier uitgenodigd om mee na te denken over
de verdere uitbouw van deze acties en zo, via constructieve samenwerking, de milieudienst te ondersteunen.

FINANCIEN
1.
2.
3.

een verzekering wordt voorzien voor alle deelnemende vrijwilligers tijdens deze twee weekends
een verzekering wordt voorzien voor peters en meters het hele jaar door
jaarlijks wordt (max) 1000 euro voorzien voor de waarderende actie, nadien te evalueren door LuNet in
samenwerking met milieudienst.
(Er kan ook afwisselend gewerkt worden: het ene jaar een kleine waardering op de locaties waar de acties
vertrekken (koffiekoeken, een cake, fruit, …), het andere jaar een bijeenkomst tijdens een van de twee
weekends)

BESLUIT
De gemeente Lubbeek gaat akkoord met deze voorstellen om

1. Jaarlijks een zwerfvuilactie te voorzien in het voorjaar
2. De organisatie van de zwerfvuilactie op te zetten in overleg met de trekkers binnen LuNet, de
milieudienst en de milieuschepen
3. De kosten op zich te nemen voor de verzekering van de deelnemende vrijwilligers tijdens de
actie en voor de peters en de meters het hele jaar door
4. In samenwerking met LuNet jaarlijks of om de 2 jaar een waarderende actie te voorzien

Vanwege
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