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Antwoord college
1. Welke fracties worden voor Mechelen meegeteld enerzijds voor het
machinaal veegvuil, anderzijds voor het gemeentevuil?
a. Indien ja, wat is het aandeel van deze verschillende fracties binnen
het cijfer doorgegeven aan OVAM?
OVAM rapporteert het gemeentelijk afval volgens twee categorieën: ten eerste
het (machinaal) veegvuil en ten tweede het afval afkomstig van openbare
vuilnisbakjes, manueel veegvuil en afval van opruimen van sluikstorten. De
term ‘gemeentevuil’ wordt eigenlijk niet meer gebruikt.
Machinaal veegvuil te Mechelen is alle veegvuil dat machinaal wordt bijeen geveegd
met de grote veegborstelvoertuigen. Dit machinale veegvuil bedroeg in 2019
2782,12 ton (verdeelsleutel OVAM restafval = 80 zand en slib /20 dwz 556,42 ton
= restafval) en in 2020 bedroeg dit 2785,38 ton, dwz 557,05 ton als restafval.
Het afval afkomstig van openbare vuilnisbakjes, manueel veegvuil en opruimen
sluikstorten is in Mechelen de som van al het afval dat opgehaald wordt door de
vuilniswagens in beheer van de stad (afval afkomstig van openbare vuilnisbakjes,
tijdelijke evenementen, de Gluttons, en deels zwerfvuil via Ploggers, meters en
peters). Wanneer afval van sluikstorten, uitdrijvingen of andere grote opruimacties
rechtstreeks richting IVAREM afgevoerd wordt, dan komt dit mee in dit overzicht,
maar is er wel een aparte registratie. IVAREM rapporteert enkel de totaalcijfers aan
OVAM.
Hierbij het overzicht zoals het door IVAREM wordt bijgehouden en gerapporteerd:
Categorie
Afval via eigen
vuilniswagens

2019
461,62 T

2020
370,48 T

Verschil
-91,14 T

Overige
(sluikstorten,
opruimacties,
uitdrijvingen)
Totaal

121,56 T

170,38 T

+48,82 T

583,18 T

540,86 T

-42,32 T

Let wel: de categorie ‘overige’ is zeer variabel. Zo was er in 2019 de opruimactie in
de Pareipoelstraat na het instorten van de Spar (goed voor 26,2 ton). In 2020 was
er dan weer een grootschalige opruimactie van de oude uitvoeringsdiensten (goed
voor 98 ton).
Voor alle duidelijkheid: er is ook nog ‘gemeentelijk bedrijfsafval’ dat verzameld
wordt in de gemengde containers op de Waterduivel en dat afgevoerd wordt
richting IVAREM. Deze gemengde containers bevatten het afval van 1) opruimingen
van sluikstorten, 2) het intern restafval afkomstig van alle stadsgebouwen ivm
grote opruimingsacties op stadsdiensten en 3) het restafval van gerechtelijke
huisuitzettingen wanneer de periode van wettelijke opslag is verlopen en de
eigenaars hun goederen niet komen ophalen en 4) deels zwerfvuil via Ploggers,
meters en peters. Dit wordt dus afzonderlijk geregistreerd. In 2019 bedroeg dit
229,98 ton en in 2020 208,4 ton. Ook hier weer een daling.
Ondanks de coronapandemie, die in vele gemeenten leidde tot een explosie van
restafval op het openbare domein ivm take away maaltijdconsumptie op het
openbare domein, weggegooide mondmaskers etc, bedraagt de stijging van
restafval in Mechelen via de veegwagens dus een verwaarloosbare 0,63 ton tov
2019. Dat is een opmerkelijk positief feit in moeilijke tijden qua beheer openbare
netheid omdat alles zich momenteel afspeelt op openbare pleinen en stadsparken.
Daarbovenop vinden er momenteel te Mechelen talloze grote werken (openbare en
private) plaats die er eveneens voor zorgen dat we meer zand moeten opvegen
afkomstig van die grote werven. Dat zorgt ervoor dat 20 procent van die
zandhoeveelheid mee wordt geteld als restafval in de jaarrapportering, net omdat
we sterk inzetten op een proper openbaar geveegd domein.
Daarnaast valt natuurlijk de substantiële daling van het afval via de eigen
vrachtwagens op met 91,14 ton op één jaar tijd. Een daling die niet alleen kan
verklaard worden door het wegvallen van tijdelijke evenementen (klassiek goed
voor een 20 à 25 ton), maar voornamelijk door de nieuwe visie op openbare
vuilnisbakjes.
Slotsom: het op sommige plaatsen verwijderen, het rationaliseren en optimaliseren
van openbare vuilnisbakken heeft dus niet geleid tot een verschuiving van restafval
in openbare vuilnisbakken naar opruiming op openbaar domein. De Mechelaar is
goed bezig: laat minder afval achter en sorteert dus beter.

2. Houdt Mechelen het aantal kg zwerfvuil en sluikstort ook apart bij?
Indien ja, hoeveel bedroegen deze de afgelopen 3 jaar ?
Effectieve gewichtsmeting van het aandeel restafval ingezameld via opruiming
zwerfvuil en sluikstortingen is heden technisch niet mogelijk naar analogie de
huidige situatie van talloze Vlaamse gemeenten. Zie ook cijfers hierboven (zit deels
in rapportering IVAREM en deels in categorie ‘gemeentelijk bedrijfsafval’ via de
gemengde containers van de Waterduivel). Dat wil echter geenszins impliceren dat

er specifieke deelfracties in gewichtsrapportering van restafval zouden ontbreken in
de gerapporteerde totaalcijfers.
We geven nog wel graag de meldingen mee inzake sluikstort en zwerfvuil.
Het aantal meldingen ivm sluikstorten bedroeg in :
2017 : 1845
2018 : 1674
2019 : 2453
2020 : 1926
Het aantal meldingen ivm zwerfvuil bedroeg in :
2017 : 3809
2018 : 3058
2019 : 1398
2020 : 408
Hieruit blijkt dat het Team Openbare Netheid efficiënt onze schoonmaakfrequenties
op het openbare domein beheren en organiseren, nog voor we een melding
ontvangen hiervan.
Mogen we er tot slot nog op wijzen dat een vergelijking tussen gemeenten in feite
zeer moeilijk en niet helemaal correct is. In de bepaling van de rangorde van
Mechelen tov alle andere Vlaamse gemeenten houdt men geen rekening met het
feit dat er geen gegevens in het jaaroverzicht werden ingediend door 80 Vlaamse
gemeenten en dat er daarbovenop onvolledige gegevens werden ingediend door
149 Vlaamse gemeenten voor één of meerdere jaren. Mechelen zou dus, wat
betreft de ophaling van machinaal veegvuil, evengoed op plaats 81 kunnen staan,
in plaats van in de top 3. Als we het aantal kg opgehaald machinaal veegvuil en
gemeentevuil per inwoner in 2019 zouden optellen, komen we pas op plaats 15 of
zelfs pas op plaats 136.
Het aantal kg opgehaald machinaal veegvuil zegt iets over de aanwezigheid van het
aantal kg zwerfvuil in een gemeente (cf. de cijfers voor de kustgemeenten), maar
evengoed over de beleidskeuze om vol in te zetten op een nette en propere stad.
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