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Zitting van 17 december 2008
DE GEMEENTERAAD VAN WICHELEN.
Aanwezig:

Werner Van Der Eecken, burgemeester.
Kenneth Taylor, schepen-voorzitter.
Kristof De Smet, Daniël Praet, Albert Van Malderen, Bart Segers, Conny
Beelaert, schepenen.
Luc Van Herreweghe, Lydia Van den Abbeele, Yvan De Coninck, Herman
Venneman, Adolf Lammens, Etienne De Vos, Martine De Wilde, Luc Van
Leuven, Lien Van Driessche, Julienne Gezels, Dirk Eekhaut, Karel Vander
Mijnsbrugge, Ann Van Wesemael, raadsleden.
Frans Coppens, secretaris.

13. Acties ten voordele van het milieu - Aanpassing subsidiereglement zwerfvuilacties
De raad,
Gelet op de milieusamenwerkingsovereenkomst 20082013 tussen het Vlaams Gewest en de gemeente Wichelen;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 18 april 2007,
waarbij aan drie verenigingen een toelage werd toegekend voor het houden van twee
zwerfvuilacties in de gemeente;
Overwegende dat deze verenigingen een toelage werd
toegekend ter compensatie van het inkomensverlies omdat het papier- en kartonafval in de
gemeente door een intercommunale wordt opgehaald;
Overwegende dat de marktprijzen van het oud papier en
de reorganisatie van het ophalen ervan dermate gewijzigd zijn dat deze reglementering best
wordt opgeheven;
Overwegende dat het aangewezen is om alle verenigingen
in de gemeente de mogelijkheid te geven een gesubsidieerde zwerfvuilactie uit te voeren;
Gelet op de principebeslissing van het college van
burgemeester en schepenen d.d. 15 februari 2008 om de milieuraad een aangepast
subsidiereglement uit te laten werken;
Gelet op het positieve advies van de milieuraad d.d. 30
september 2008;
Overwegende dat het gemeentebestuur met haar nieuw
subsidievoorstel de netheid en het milieubewustzijn in de gemeente wil stimuleren;
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Gehoord de tussenkomst van gemeenteraadslid Luc Van
Leuven met betrekking tot de sensibiliserende activiteit vermeld in art. 5;
Gelet op het gemeentedecreet en meer bepaald artikel 42;
Met algemene stemmen.
Besluit
Art. 1 - Duur
Het subsidiereglement is van toepassing gedurende de volledige legislatuur.
Art. 2 - Omschrijving
In het kader van het verwijderen van zwerfvuil uit de bermen wordt de mogelijkheid geboden
aan verenigingen, aangesloten bij een gemeentelijk adviesorgaan, en aan oudercomités van
scholen op onze gemeente, om het zwerfvuil van een deelgebied van Wichelen te verzamelen.
Art. 3 – Definitie
Onder zwerfvuil verstaan we het afval dat we aantreffen in wegbermen, langs voetwegen en
waterlopen en in bossen.
Art. 4 – Engagement
De vereniging gaat het engagement aan om per het hun toegekende kalenderjaar de
opruimactie in het hun toegewezen opruimingsgebied minimaal twee keer te organiseren.
Daarbij wordt rekening houden met de seizoenen, vb vóór het sterk groeien van de
grasbermen en na het maaien van de bermen door de gemeente in september.
Bij de eerste inzameling van het kalenderjaar geeft de vereniging de datum op van de andere
inzamelactie(s) van dat kalenderjaar.
Indien er zoveel verenigingen zich kandidaat stellen dat het budget niet toelaat 2
zwerfvuilacties per vereniging/oudercomité te ondersteunen, zal i.p.v. een werkingsjaar, een
halfjaar worden toegewezen waarin de vereniging 1 zwerfvuilactie houdt.
De vereniging maakt de actie bekend onder zijn leden. De minimumleeftijd van de leden om
deel te nemen aan een zwerfvuilactie bedraagt 11 jaar. Ouders en sympathisanten van de
vereniging mogen bijstaan bij de uitvoering van de zwerfvuilactie.
De vereniging maakt de leden vóór de start van elke zwerfvuilactie het verkeersreglement
duidelijk aan zijn leden. Er wordt vereist dat iedereen tijdens de zwerfvuilactie een
reflecterend vest en handschoenen draagt.
De vereniging sluit voor zijn leden de nodige verzekeringen af voor gebeurlijke ongevallen en
kwetsuren. Een kopie van, deze verzekering wordt vóór de (eerste) zwerfvuilactie aan de
milieudienst bezorgd.
Art. 5 - Sensibilisatie
Het opruimen van zwerfvuil is slechts een ‘end-of-pipe solution’. Zwerfvuil en afval in het
algemeen kan men voorkomen. Daartoe is het aangewezen de leden of hun ouders bewust te
maken van de problematiek en de oplossingen.
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Na de zwerfvuilactie dient de vereniging een sensibiliserende activiteit te voorzien i.v.m. het
thema afval. Denken we maar aan een loopspel gecombineerd met een selectieve inzameling
van afval, knutselen met afval enz… Een verslag van de zwerfvuilactie en een leuke activiteit
die daarbij aansluit kunnen in het gemeentelijk infoblad verschijnen. Indien er verschillende
kandidaten zijn voor een zwerfvuilactie wordt het voorstel van de sensibilisatie-actie als
criterium gehanteerd voor de toewijzing van de vereniging/comité aan een werkingsgebied.
Verenigingen die met jongeren werken, genieten bij evenwaardige voorstellen de voorkeur.
De vereniging maakt aan de leden bekend dat overtreders moeten aangepakt worden.
Wanneer een overtreder wordt betrapt dienen de politiediensten en/of de milieudienst te
worden verwittigd. Daarbij is het belangrijk zoveel mogelijk sluitend bewijsmateriaal te
verzamelen (foto, nummerplaat, persoonsbeschrijving, ...).
Art. 6 – Verzamelplaats en veiligheidskledij
De ingezamelde fracties worden op een door de vereniging aangeduide plaats gedeponeerd en
zullen daarna door het gemeentebestuur worden opgehaald. Het gemeentebestuur stelt
desgewenst zakken ter beschikking. Deze verzamelplaats wordt minimaal 2 weken vóór de
zwerfvuilactie aan de milieudienst meegedeeld.
De gemeente Wichelen stelt de verenigingen een aantal werkhandschoenen ter beschikking,
evenals een aantal reflecterende veiligheidsvesten. Deze reflecterende vesten worden
onbeschadigd, gewassen en proper terug bezorgd aan de milieudienst van de gemeente,
uiterlijk 2 weken na de laatst uitgevoerde zwerfvuilactie en vóór 15 december van het
betreffende kalenderjaar.
Per ontbrekende of (sterk) beschadigde reflecterende vest zal het toe te kennen subsidiebedrag
met 4 euro verminderd worden.
Art. 7 - Technische richtlijnen
Bij de inzameling van zwerfvuil dient minstens een onderscheid gemaakt te worden tussen
PMD (plastiek, metaal en drankkartons), glas en de restfractie. De vereniging voorziet zelf in
een recipiënt om het glas in te deponeren. Vuilniszakken worden door de gemeente
aangeboden.
Art. 8 - Kandidaatstelling
Elke in Wichelen erkende vereniging/oudercomité kan zich per brief kandidaat stellen. De
kandidaatstelling wordt gericht aan de milieudienst, Oud Dorp 2 9260 Wichelen.
Kandidaatstellingen gebeuren vóór 1 februari vanaf de start van een nieuwe legislatuur. Voor
de huidige legislatuur worden kandidaatstellingen vóór 1 februari 2009 aanvaard.
De kandidaatstelling vermeldt volgende gegevens:
- Naam vereniging en adres;
- omschrijving vereniging;
- ledenaantal;
- naam en contactgegevens verantwoordelijke;
- rekeningnummer;
- voorkeur werkingsgebied (Wichelen, Serskamp of Schellebelle)
- voorkeur werkingsjaar
- voorstel sensibiliserende activiteit (bijkomend criterium)
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Art. 9 – Procedure toekenning werkingsgebied / -jaar / -periode
De zich kandidaat gestelde verenigingen krijgen een werkingsjaar en werkingsgebied
toegekend. Daarbij wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met het voorkeursgebied.
Indien er zoveel verenigingen zich kandidaat stellen dat het budget niet toelaat 2
zwerfvuilacties per vereniging/oudercomité te ondersteunen, zal i.p.v. een werkingsjaar, een
halfjaar worden toegewezen waarin de vereniging 1 zwerfvuilactie houdt.
Het werkingsjaar (-periode), werkingsgebied en het subsidiebedrag worden de verenigingen
per brief medegedeeld, uiterlijk 6 weken na het afsluiten van de inschrijvingsperiode.
De vereniging aanvaardt onvoorwaardelijk het toegekende gebied en jaar/periode.
(De goedkeuring vanwege het college van burgemeester en schepenen houdt niet in dat de
deelnemers van de zwerfvuilopruiming in opdracht of onder toezicht van het gemeentebestuur
of door hen aangestelde personen handelen).
Art. 10 – Rapportering
De vereniging maakt een verslag uiterlijk 1 week na de zwerfvuilactie en bezorgt dit verslag
aan de milieudienst van Wichelen.
Het verslag bevat ten minste:
- de (geschatte) ingezamelde hoeveelheid zwerfvuil (# zakken, # m³);
- een beschrijving van het traject waarlangs of het gebied waarin het zwerfvuil effectief
werd verwijderd;
- Opgave van knelpunten en een plan met opgave van de plaatsen met groot en gevaarlijk
sluikafval dat niet door de vereniging of het oudercomité kon worden opgeruimd;
- enkele foto’s van de actie, inclusief een foto van het totale opgehaalde zwerfvuil;
- een op eer verklaring dat de voorwaarden zoals bepaald door dit subsidiereglement
werden nageleefd.
Art. 11 – Controle
De eerstvolgende werkdag na de zwerfvuilactie wordt het werkingsgebied door de technische
dienst geïnspecteerd waarbij wordt beoordeeld of het zwerfvuil in het toegekende
werkingsgebied werd ingezameld. Indien dit onvoldoende is gebeurd kan de vereniging
opgelegd worden een aantal plaatsen opnieuw op te ruimen of de zwerfvuilactie te herhalen.
Bij weigering of niet-uitvoering bepaalt het college van burgemeester en schepenen, op advies
van de milieudienst, of de subsidie deels of volledig vervalt.
Art. 12 – Bedrag van de subsidie
De gemeente Wichelen verleent de verenigingen een subsidiebedrag van 1.250 euro per
toegekende zwerfvuilactie.
De toelagen worden aan de verenigingen toegekend na beëindiging en evaluatie van de laatste
zwerfvuilactie van het betreffende werkingsjaar.

