
 
 

Afval 
 

“Naar een afvalarme, circulaire stad” 

Op de weg naar een klimaatvriendelijke stad komen we nog heel wat afval tegen. De strijd tegen 

zwerfvuil vraagt drastische maatregelen, maar ook ons afval dat wel proper in de vuilzak belandt 

kunnen we nog beter verwerken. De sleutel tot succes ligt volgens Groen bij een circulaire economie.  

Het voorkomen van afval is daarbij de eerste stap. We ondersteunen consumenten en handelaars 

aan om verpakkings- en plasticvrij te werk te gaan en moedigen hergebruik aan. Het afval dat toch 

nog overblijft wordt optimaal gesorteerd en verwerkt. Daarbij staat het principe de vervuiler betaalt 

centraal maar ondersteunen we ook kwetsbare groepen. 

Zwerfvuil en sluikstorten vermijden we door gericht preventief beleid maar ook door 

sluikstorthotspots extra in de gaten te houden. Burgers die zich actief inzetten om de buurt proper te 

houden worden ondersteund en beloond. 

Deel- en circulaire economie als motor tegen afval 

Groen droomt mee van een circulaire economie. Daarbij krijgen afgedankte producten weer waarde 

door elke grondstof die erin zit te hergebruiken. Eindige grondstoffen worden niet langer ontgonnen 

en daardoor daalt de negatieve impact van wat we kopen en verbruiken drastisch. 

Vind al onze voorstellen hierover in het hoofdstuk Lokale economie. 

 

Niets zo logisch als afval voorkomen 

Afval voorkomen is de eenvoudigste manier om de afvalberg te verkleinen. Burgers, winkels, scholen, 

bedrijven en ook de stad zelf kunnen allemaal erg ver gaan in afvalbesparing, maar het is wel zoeken 

naar hoe je dat precies doet. Groen gaat voor een afvalvrij Sint-Niklaas en wil daarin iedereen 

ondersteunen met een sterk beleid. 

Wat wil Groen Sint-Niklaas doen rond afvalpreventie? 

 Verpakkingsvrij winkelen kan sinds kort ook in Sint-Niklaas en op die golf moeten we verder 

surfen. We moedigen consumenten aan om te kiezen voor verpakkingsvrij. Handelaars en 

marktkramers steunen we om af te zien van plastic zakken. 

 Op openbare plaatsen willen we taps met gratis kraantjeswater installeren. 

 Via de kringloopkrachten blijven we thuiscomposteren stimuleren.  

 Wie wil composteren, maar daar niet de ruimte voor heeft, kan dat in zogenaamde 

compostpaviljoentjes. Buurtbewoners brengen zelf hun composteerbaar afval naar de 

compostbak en het compost zelf mogen ze gratis meenemen. De paviljoentjes zijn goed voor 

het milieu en vormen een laagdrempelige sociale ontmoetingsplaats. 

 Een kippensubsidie kan inwoners van Sint-Niklaas stimuleren om kippen te houden en zo 

afval te besparen. 

 Luiers zijn een grote bron van afval. MIWA biedt reeds een premie voor herbruikbare luiers 

aan om dit te promoten. We moeten stappen zetten om ook in onze gemeentelijke crèches 

het gebruik van herbruikbare luier mogelijk te maken. 



 
 

 Bouwmaterialen kunnen vaak hergebruikt worden. Online bestaan er al fora voor het 

uitwisselen van materiaal, maar een fysiek uitwisselpunt kan nog veel meer helpen. We 

onderzoeken of dit kan in Sint-Niklaas. 

 Organisatoren van evenementen kunnen nu al de gratis herbruikbare drankbekers ontlenen 

bij MIWA. We promoten de bekers verder en maken het gebruik makkelijker, maar willen de 

organisatoren nog verder laten gaan. Grote evenementen zouden bij hun aanvraag een 

afvalplan moeten bijvoegen. De stad kan hierna nog extra ondersteunen, eventueel met 

subsidies. 

 Evenementen die georganiseerd worden door de stad moeten zelf het goede voorbeeld 

geven. Zo gebruiken we nu al herbruikbare bekers tijdens de Vredefeesten. 

 De scholen van het stedelijk onderwijs nemen in hun schoolreglement op dat leerlingen hun 

middagmaal enkel in een herbruikbare verpakking mogen meenemen. Drankautomaten op 

de scholen zouden enkel gezonde en afvalarme producten mogen aanbieden. Andere 

scholen in Sint-Niklaas stimuleren we om ook aandacht te besteden aan hun afvalbeleid. 

Sorteren, ophalen en verwerken van afval 

Het afval dat we toch produceren moet goed verwerkt worden. Ons land staat sterk op dat vlak, 

maar Groen Sint-Niklaas wil nog verder gaan. Afval correct sorteren, een efficiënte ophaling en een 

juiste verwerking zijn de doelen waar Groen aan wil werken. De vervuiler betaalt, maar kwetsbare 

groepen krijgen de nodige steun om ook mee te kunnen sorteren en recycleren. 

Wat wij willen doen om met zijn allen nog beter te recycleren: 

 Wie vervuilt moet betalen en dat wil Groen via gedifferentieerde tarieven (Diftar). Wie 

zorgvuldig sorteert en zo weinig mogelijk afval produceert wordt daar financieel voor 

beloond. 

 Het aantal bestaande ondergrondse afvalcontainers kan nog worden uitgebreid. We willen 

onderzoeken waar er nog kunnen bijkomen. Ook hier werken we volgens Diftar. 

 We voeren daarbij een flankerend beleid naar maatschappelijk kwetsbare groepen met 

sociale correcties. 

 Het nieuwe recyclagepark in Nieuwkerken is het toonvoorbeeld van hoe een recyclagepark 

eruit hoort te zien. Groen wil werk maken van een gelijkaardig park in deelgemeente Belsele. 

 Minder mobiele mensen of wie geen auto heeft, zou baat hebben bij een mobiel of mini-

recyclagepark in de buurt. 

 We kiezen voor een eerlijke en duurzame textielinzameling. 

 Bedrijven zouden per bedrijventerrein gezamenlijk hun afval kunnen recycleren. Zo 

vermijden we dat elk bedrijf afzonderlijk kleine perfect recycleerbare delen toch bij het 

restafval gooit. Dit zorgt voor een milieuwinst en een efficiëntere en dus goedkopere 

afvalverdeling. Het is zowel aan de bedrijven zelf als aan de stad Sint-Niklaas om hier werk 

van te maken. 

 Groen wil werk maken van een gescheiden ophaling (PMD en restafval) van straatvuilbakken. 

 De paarse afvalzak, waar meer plastieksoorten in mogen, kan ook voor Sint-Niklaas 

interessant zijn. We vragen aan MIWA om dit te onderzoeken. 

Met z’n allen tegen zwerfvuil 

Zwerfvuil en sluikstorten blijven een pijnpunt waar Groen graag aan wil werken. We zijn een grote 

voorstander van een nationale regeling voor statiegeld op PET-flessen en blikjes, maar ook als lokaal 

bestuur kunnen we heel wat doen.  



 
 

Om zwerfvuil aan te pakken wil Groen werk maken van de volgende punten: 

 We zetten groots in op sensibilisatie. We betrekken burgers zoveel mogelijk bij het beleid en 

ondersteunen acties tegen zwerfvuil. 

 Op alle belangrijke plaatsen moeten voldoende vuilnisbakken en peukenemmers aanwezig 

zijn. 

 Sluikstorters worden aangepakt met GAS-boetes. Sluikstorthotspots houden we extra in de 

gaten. Eventueel kunnen er op die plaatsen camera’s komen. 

 Schoon Volk wordt verder gezet: vrijwilligers die mee hun puurt proper houden worden 

ondersteund met onder andere grijpstokken en vuilniszakken. 

 Burgers die zich engageren om zwerfvuil aan te pakken, moeten beloond worden. Dat kan 

met bijvoorbeeld een GABY: een gemeentelijke administratieve beloning. 

 

Lees ook onze voorstellen over asbest onder het hoofdstuk Gezondheid. 


