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Titel agendapunt: Voorstel actieve ondersteuning individuele opruimacties zwerfvuil. 
 
 
 
Toegelicht voorstel: 
 
Overwegende dat zwerfvuil 

▪ schade toebrengt aan ons milieu, 
▪ schade toebrengt aan onze landbouw en dieren, 
▪ een vorm van visuele vervuiling is, 
▪ ons landschappelijk en toeristisch potentieel ondermijnt,  
▪ een aanzienlijke financiële kost en personeelskost met zich meebrengt, 
▪ een problematiek is die kadert in een ruimer, duurzamer afvalbeleid. 

 
Gelet op  

▪ het initiatief van het gemeentebestuur en de gemeentelijke milieuadviesraad om een 
keer per jaar een inspanning te doen om vrijwilligers te mobiliseren tot het opruimen van 
zwerfvuil tijdens de ‘Zwerfvuilactie’ bij het begin van de lente, 

▪ het feit dat dergelijke acties ook meerdere keren per jaar door (individuele) vrijwilligers 
kunnen worden ondernomen, 

▪ de waardevolle rol van vrijwilligers bij het opruimen van zwerfvuil, 
▪ het responsabiliserend effect van dergelijke opruimacties naar alle inwoners, 
▪ het feit dat de gemeente individuele acties van vrijwilligers om zwerfvuil op te ruimen wel 

ondersteunt, maar dit enkel op expliciete vraag en niet structureel heeft ingebed, 
▪ de initiatieven van de landelijke gilden en de gemeentelijke middenstandsraad in 

Glabbeek tegen zwerfvuil door middel van bordencampagnes en het belang dat daar 
vanuit gaat, 

▪ het feit dat de gemeente via Mooimakers https://mooimakers.be (Vlaamse Overheid) 
gratis materiaal kan verkrijgen, zijnde handschoenen, fluovestjes, 
grijpstokken, huisvuilzakken, wandelzakjes en dergelijke, 

▪ de financiële ondersteuning en coaching die de gemeente kan bekomen via 
Mooimakers, 

▪ artikel 14 inzake sluikstorting uit het GAS-reglement van PZ Hageland. 
 
 
Conclusie en vraag tot beslissing 
 
Artikel 1: College van Burgemeester en Schepenen worden gevraagd  

• om de mogelijkheid van vrijwilligersacties en de daarbij horende ondersteuning vanuit 
de gemeente duidelijk te communiceren naar de inwoners door dit kenbaar te maken op 
haar website en via het gemeentelijk Infoblad,  

• een aanmeldingsformulier met rechten en plichten van de vrijwilliger ter beschikking te 
stellen, 

• het nodige opruimmateriaal ter beschikking te stellen aan de vrijwilligers, 
• een regeling uit te werken voor het ophalen van het door de vrijwilligers verzamelde 

zwerfvuil, 
• een weerkerend netwerkmoment te organiseren om vrijwilligers hierin te waarderen. 

https://mooimakers.be/coachingtrajecten


 
Artikel 2: College van Burgemeester en Schepenen worden gelast de nodige stappen te 
ondernemen. 


