Wijkparticipatie – thema ‘Openbare ruimte - netheid’
Verslag vergadering Sint-Stevens Woluwe – 14 april 2016

Vraag 1: Beste ideeën
Ideeën Groep Cato
Infrastructuur en taken voor de gemeente
- Plan om straten systematisch te verbeteren
- Eigen gebouwen van de gemeente ook proper onderhouden en onmiddellijk reageren op
klachten van burgers. Idem voor het maaien van de parken: systematischer doen.
- Machine waar je stickers kan kopen voor GFT: zorgen dat ze werken
- Burgers die zich inzetten beschermen! Hun naam niet in het dossier.
- Nieuwkomers:
o Verwelkomingsmoment ook benutten voor praktische zaken uit te leggen:
sneeuwruimen, stoep kuisen
- Honden:
o zakjes gratis voor hondenpoep leveren.
o Hondenwei
o Verwittiging en prijs van restrictie
o Panelen met duidelijke boodschappen: hoeveel honden zijn er ‘gepakt’ voorbije
maand
Samenwerking met partners
- Quick: samenzitten en een campagne uitwerken. Verpakking van Quick ook eetbaar maken
- Voetbal: Wanneer het voetbal is, ook te veel zwerfvuil
o voetbal trainers zelf bewust maken
o bij competitie meer vuilbakken
o Grascontainer sneller weg
- Winkels in Zaventem mogen geen vuilzakken van Brussel verkopen: die zijn veel goedkoper
en ze worden niet meegenomen
- Zakken van Delhaize, Lidl, Carrefour, … even duur als huisvuilzakken
- Samenwerken met Syndics: die moeten de bewoners opvoeden
Beleidsmaatregelen
- Blikjes als zwerfvuil: statiegeld op blikjes
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Interza
- PMD zakken: Interza die de zakken ook meeneemt indien er een klein foutje inzit
- PMD zakken: Verplicht nummeren in appartementsblokken + gratis pak blauwe zakken.
- GFT containers: ipv om de 2 weken heel het jaar: in de zomer elke week, in de winter om de
maand.
- Groot huisvuil: terug 1 keer gratis per jaar
Handhaving
- Streng boetenbeleid MET controle
- Wijkagenten/gemeenschapswachten moeten de buurt terug kennen.
- Reclamefolders: samen zitten met distributeurs dat de reclamefolders ofwel IN de
brievenbus worden gestoken. Maar NIET meer een stapel OP de brievenbussen

Ideeën Groep Elke
Informeren:
- Krijgen mensen bij het inschrijven in de gemeente voldoende informatie over wat hoort.
Graag met pictogrammen.
- Waarom zijn er niet dezelfde sorteerregels in Kraainem dan in Woluwe
- Vrijwilligers thuis laten uitleggen hoe het moet
- Of via kinderen dit naar de ouders aanleren
- Telefoonnummer van de milieudienst werkt erg goed. Maar niet gekend bij iedereen
Participatie:
- invoeren van straatfeesten om elkaar terug te leren kennen met wat financiering van de
gemeente
- hoe: samen eten: elkaars nationaal gerecht proeven
- samen een wandeling maken en intussen zwerfvuil oprapen
- Klein budgetje om vzw’s, chiro, wandelclubs wat steunen als ze ook zwerfvuil aanpakken
- Mensen die het goed doen: geef hen aandacht en beloon hen
- Properestraat2016.be
Handhaving
- wordt er wel gestraft?
- Kondig aan dat er gestraft wordt
- Is er een wijkagent/gemeenschapswacht? te weinig kennis over wie dat is
- De zakken zijn te duur. Pleidooi om terug gemeentebelasting in te voeren en de zakken gratis
geven
- Waarom kan je zakken kopen van Brussel die goedkoper zijn
- Staan er ergens camera’s? Vb oprit van Bevreidingslaan naar Brussel
- Kan je mensen aangeven? Mag dat? Kan dat?
Infrastructuur
- sneller leegmaken, vooral aan bushaltes
- kleinere gaten, zodat er niet meer kan ingeduwd worden
Praten met Sydicus voor afspraken om vuil op foute dagen buiten zetten.
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Je mag eender welke vuilbak kopen, daar moet je een sticker van Interza insteken en op die manier
kan je de bak vroeger buiten zetten.
Dit systeem is weinig gekend. Maar het is enkel in zeer specifieke situaties toegestaan.
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