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Voor behandeling in de gemeenteraad van 23/11/2020
Indiener : Tine Van den Brande voor Vld-Groen-M+
Vraag/interpellatie (omschrijving) : Een nieuwe nudging toepassing tegen wildplassen en
zwerfvuil.

Toelichting
Wildplassen blijft helaas ook in onze stad een vrij hardnekkig probleem ondanks dat we als
stad er stevig op inzetten. Mechelen is ook pionier in het experimenteren met nudging om
het aantal wildplassers terug te dringen Nudging is zoveel als ‘een zetje geven’ maw
preventieve systemen toepassen waarbij je potentiele daders een duwtje in de rug geeft in
de richting van de gewenste keuze.
Nu verscheen er recent nieuw onderzoek naar aanleiding van een nudging-experiment van
gedragseconoom Mathias Celis van universiteit Gent in de Gentse uitgangsbuurt, naar
nieuwe manieren om het ongewenste gedrag van wildplassers te keren. Met eerdere
initiatieven probeerden we vooral aan symptoombestrijding te doen maar zo zegt het nieuwe
onderzoek zou preventie een stuk effectiever kunnen werken indien we zouden inspelen op
het uit de nood helpen van de potentiele wildplasser maw hem of haar op een zeer efficiente
manier de snelste weg wijzen naar het dichtstbijzijnde publieke toilet en zo zijn of haar
drang om de blaas terstond te ledigen kort nog uit te stellen.
Zeer concreet zouden we in de stad, op locaties waarvan we weten dat wildplassen er een
probleem is, op de grond pijlen kunnen aanbrengen, vergezeld van het woordje WC, die én
de richting aanduiden én tevens vermelden binnen welke tijdspanne men verwijderd is
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van het dichtstbij gelegen publiek toilet. In Gent had het experiment in de uitgangsbuurt
alvast een resultaat van een vermindering van wildplassers van meer dan 70 procent.
Ook zwerfvuil en peuken zijn een even hardnekkig probleem. Een studie in Kopenhagen
toonde dan weer aan dat hetzelfde idee van nudging met pijlen, icoon en afstanden in deze
dan naar de dichtst bijgelegen vuilnisbak ook zeer effectief werkte voor hardnekkige
zwerfvuil veroorzakers.

Vraag Bij deze wil ik de schepen dus vragen of hij soelaas ziet in dit idee en of hij dan ook
onze nu reeds bestaande maatregelen tegen wildplassen en zwerfvuil zou willen uitbreiden
met dit concreet voorgestelde idee van nudging?
Mijn dank voor uw antwoord.

Datum 18/11.2020
Naam Tine Van den Brande
* indiening uiterlijk 5 dagen vóór de vergadering (voor een vergadering op maandag is dit
uiterlijk op woensdag vóór de dag van de zitting van de gemeenteraad vóór 18.00 uur), bij
voorkeur vroeger teneinde de administratie toe te laten het voorstel te onderzoeken.
De indiening dient in samenspraak met- of door -de fractieleider ingediend te worden, ten
einde de beperking op basis van de grootte van de fracties van het aantal in te dienen vragen
per zitting, te kunnen bewaken:
- Fracties met minder dan 2 leden: maximaal 1 vraag per zitting;
- Fracties met minder dan 5 leden: maximaal 2 vragen per zitting;
- Fracties met minder dan 10 leden: maximaal 3 vragen per zitting
- Fracties met meer dan 10 leden: maximaal 5 vragen per zitting.
(Toepassing artikel 10 §4 van het Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad,
goedgekeurd in zitting van 29 april 2019)
Formulier als bijlage mailen naar gemeenteraad@mechelen.be
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