1 /2
Secretariaat

Schriftelijke vraag van 01.11.2016 van de heer Arnaud Van Praet, fractieleider LB (MR), ter attentie
van mevrouw Marie-Rose Geuten, schepen van Netheid, over de doeltreffendheid van de
vuilniszakringen

Mevrouw de schepen,
Sinds bijna twee jaar wordt de Oudergemlaan door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Net
Brussel uitgerust met vuilniszakringen die bevestigd worden aan het bestaande stadsmeubilair.
Die vuilniszakringen, ook wel Vigipirate-vuilnisbakken genoemd, zijn geïnspireerd op andere
Europese hoofdsteden en zijn ook opgedoken op de meeste gewestwegen.
Hoewel wij het totaalgebrek aan estheticisme betreuren, zouden deze vuilnisbakken toch
verschillende voordelen hebben zoals hun lage kostprijs (ongeveer 100 euro), hun gemakkelijke
plaatsing en belangrijker nog het feit dat ze geen sluikafval aantrekken zoals dat wel het geval is in
de buurt van traditionelere vuilnisbakken.
Volgens onze informatie levert Net Brussel zulke vuilnisbakken gratis aan de gemeenten die dat
wensen.
In dat kader zouden wij u de volgende vragen willen stellen:


Deelt u de positieve vaststellingen in verband met het gebruik van dit soort vuilnisbakken in
het kader van het behoud van de openbare netheid? Ziet u nadelen op de wegen die al
uitgerust werden met deze vuilnisbakken?



Overweegt u om dergelijke vuilnisbakken op de gemeentewegen te plaatsen? Zo ja,
hoeveel zouden er dat zijn?

Ik dank u voor uw antwoorden.

Arnaud Van Praet
Fractieleider LB (MR)
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Antwoord van mevrouw Marie-Rose Geuten, schepen van Openbare Netheid

Mijnheer het gemeenteraadslid Van Praet,
Wij danken u voor uw schriftelijke vraag van 01.11.2016 in verband met de doeltreffendheid van de
Vigipirate-vuilnisbakken. U kunt er zeker van zijn dat uw vraag al onze aandacht gekregen heeft.
Wij hadden tijd nodig om een gedetailleerd antwoord te formuleren dat de mening van het
college van burgemeester en schepenen goed weergeeft.
De uitdagingen die de keuze voor dergelijke openbare vuilnisbakken met zich meebrengt vroegen
namelijk om een vergelijkende analyse van de dienst Netheid om de voordelen en de nadelen te
objectiveren. Op basis daarvan heeft het college in zijn zitting van 15.12.2016 kunnen debatteren
over deze kwestie.
Na afloop van het debat heeft het college zich uitgesproken “voor de plaatsing van Vigipiratevuilnisbakken om het gemeentelijke net van Etterbeek uit te breiden”. De vuilnisbakken zullen
hoofdzakelijk geplaatst worden op plaatsen in de gemeente zoals Laag Etterbeek, de omgeving
van glascontainers en het Sint-Pietersplein op voorwaarde dat er vooraf een inventaris opgemaakt
wordt van de mogelijke sites, dat Net Brussel akkoord gaat met de financiering van de ringen en
hun plaatsing en dat nauwkeuriger onderzocht wordt welke budgettaire impact een dergelijk
project zou hebben.

Met vriendelijke groeten,

In opdracht:
De gemeentesecretaris,

De schepen van Openbare Netheid,

Christian DEBATY
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