
AANPAK ZWERFVUIL - 
SLUIKSTORT 

Gemeente Zwevegem 



Opruimen zwerfvuil - sluikstorten 

Wie? 

• Talternatief : sociaal economie-project met 
verschillende partners 

Taken? 

• Prikken van zwerfvuil en ledigen van vuilbakken  

• Sluikstort aanpakken 

• Sensibilisering 

 



Prikken, ledigen van vuilbakken    
en zwerfvuil 

 

Een ploeg van +/- 4 personen is dagelijks op 
weg voor het ledigen van de vuilnisbakken op 
openbaar domein en het prikken van zwerfvuil.  

 

Handhaving? 
-> Bvb.: burger werpt afval op straat 

Burger wordt op een correcte maar directe manier 
aangesproken door een ‘mooimaker’.  

Er wordt uitleg gegeven waarom en wat beter is (Jan = 
afvalsteward).  

Indien de burger protesteert kan er een badge getoond 
worden waarop geduid worden dat de ‘mooimaker’ 
toestemming heeft van de burgemeester van Zwevegem 
om mensen aan te spreken.   

 



Sluikstorten 

Meldingen komen binnen via verschillende 
kanalen : via meldpunt gemeente, per telefoon, 
mondeling aan het loket, via politie, vaststelling 
door Talternatief zelf,… 

Binnen 24 u (op werkdagen) wordt actie 
ondernomen 

Ter plaatse worden foto’s genomen 

Controle op identificatie 

Sluikstort wordt opgeruimd 

Elk sluikstort wordt geregistreerd 

Feed back aan de melder  



Sluikstort 

Foto’s + bewijs wordt aan de GAS-vaststeller bezorgd 

• GAS-vaststeller verhoort de melder 

• Het verslag met bewijsmateriaal wordt overgemaakt aan 
sanctionerend ambtenaar(gemeente Zwevegem werkt hiervoor samen 

met stad Kortrijk) 

• GAS-boete wordt door de sanctionerend ambtenaar 
bepaald (max 350 euro) 

De gemeente Zwevegem maakt adhv een 
belastingsreglement (afhankelijk van de grootte van 
het sluikstort) een factuur op (=opruim- en 
verwerkingskost) voor de sluikstorter 

Op de plaats van de sluikstort komt een bord met 
een foto van de sluikstort en een boodschap. 



Sensibiliseren 

Thv de locatie van het sluikstort worden een bord 
met een foto geplaatst + een boodschap. 

 



sluikstort 



sensibiliseren 



sensibiliseren 



 



Sensibiliseren 

Problematiek “hondenpoep” : borden worden 
geplaatst, brieven worden in de bus gestoken.  

 



sensibiliseren 



sensibiliseren 



Sensibiliseren 

Correct aanspreken van de burger en uitleg geven 



Vuilbakken met verkleinde opening 



Opruimen en doorzoeken 



 



sensibiliseren 



 



 



Sensibiliseren 



 



Sensibiliseren 

De ploeg van tAlternatief naambekendheid geven door banners uit te 

hangen: invalswegen, hotspots, op evenementen 



vragen? 


