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225 LEERLINGEN TREKKEN NAAR ÉÉN NIEUWE LOCATIE

Bouw gemeenteschool start maandag

I 13

KORTRIJK ONZE STAD

(KO11/1)

VRIJDAG 22 JUNI 2018
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seren en op deze manier kunnen de was van de gemeente. Er wordt 5,15 mil- een refter, een zorgklas en een leraars- De werken moeten klaar zijn in oktober
leerlingen op hun huidige school blijven joen euro geïnvesteerd, 4,5 miljoen kamer. Er is nog een polyvalente ruimte 2019. Als alles goed gaat, verhuizen de
tot de nieuwbouw af is.»
euro daarvan is gesubsidieerd door Agi- en een heel ruime gang die ook als leerlingen in de herfstvakantie van volgend jaar naar hun nieuwe stek.
De nieuwbouw komt op een plein ach- on. «Het wordt een schoolgebouw van speelruimte gebruikt kan worden.
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haar werking op één locatie
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ALS TRAPPEN
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WORDEN.

Zwerfvuil teistert Astridpark, stad grijpt in
KORTRIJK
De stad en de afvalintercommunale Imog lieten van midden maart tot midden april
het gebruik van de 900 zwerfvuilbakken in Kortrijk meten.

Bron: Het Laatste Nieuws- 21 juni 2018
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Midzomermarkt combineert
commercie en animatie
Unizo organiseert op zondag 24 juni de jaarlijkse
Midzomermarkt. Het initiatief is aan zijn 26ste uitgave toe. Ook dit keer staan muziek en animatie centraal. Handelaars, marktkramers en verenigingen
bieden hun waren aan in het centrum van de gemeente. «We proberen een gevarieerd aanbod te bieden,» verduidelijkt Louis Haerinck. «Terrasjes, mu-

KUURNE

tort rond krijgen stickers met
‘dit is een vuilnisbak, geen
huisvuilbak’», legt schepen van
Afvalbeleid Bert Herrewyn
(sp.a) uit. «Bij verder misbruik
wordt de vuilnisbak weggenomen. Bij overvolle vuilnisbakken zonder huisvuil in of
sluikstort rond verhogen we de
capaciteit of drijven we de frequentie van het ledigen op. De
lege vuilnisbakken krijgen een
opvallende kleur of worden in
een looplijn gezet om ze zichtbaarder te maken. We maken
ze ook proper. We nemen ze
weg, indien ze daarna nog niet
gebruikt worden.»

Altijd een traplift (LPS)
op maat van
uw behoeften.

Nieuwe kinderdagverblijf ‘Krokonijn’ gaat open

Kuurne heeft er met ‘Krokonijn’
een kinderdagverblijf bij. 25
baby’s en peuters zullen opgevangen worden in het voormalige
klooster naast de Sint-Pieterskerk,
dat werd omgebouwd. Het kinderdagverblijf zal gerund worden
door de vzw BIK. De opvangprijs
wordt berekend op het inkomen

van de ouders. «Door de stopzet- toegewezen aan de vzw BIK, in
ting van Jip & Janneke in 2016 kwa- handen van vzw Groep Ubuntu en
men er 25 plaatsen vrij in een vzw den achtkanter. Met de opgroepsopvang,
gesubsidieerd start van Krokonijn werden metdoor Kind & Gezin, met een kost- een ook twee andere kinderopprijs die gebaseerd is op het inko- vanginitiatieven in een nieuw
naschoolse
men», legt Anthony
Dewaele
uit. kleedje gestopt.
Coopman Orona
NV | Mannebeekstraat
3 | B-8790 «De
Waregem
buurtgerichte
opvang
«Begin december
vorig jaar werd
www.comfortlift.be
| sales@comfortlift.be
| 0800
20 950 op Spijker
de organisatie van die 25 plaatsen en Schardauw wordt voortaan
Struisbeer en het kinderdagverblijf in de Kortrijksestraat is omge-
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De betrokkenen in het park, met links naast de zwerfvuilbak
‘Mooimaker’ Magda Verschaeve en schepen Bert Herrewyn. LPS

De resultaten vallen mee, maar
in sommige vuilnisbakken
wordt huisvuil gevonden, wat
niet mag, en is er sprake van
sluikstort in de omgeving. Een
voorbeeld is het Astridpark.
Wat beaamd wordt door
‘Mooimaker’ Magda Verschaeve (65), woonachtig in de aan
het park palende Mosselbank.

Mooimakers zijn vrijwilligers
die van Imog een jaarvergoeding van 90 euro krijgen om
zwerfvuil te ruimen. Kortrijk
heeft zo’n 25 Mooimakers. «Ik
kom iedere week naar het
park», zegt Magda. «Ik vind er
vaak zakken vol afval in de bosjes, soms zelfs met bokalen met
bijvoorbeeld mayonaise of suikerboontjes in die nog niet
eens over datum zijn. Ik kan er
niet tegen als er vuiligheid ligt.»
Het gebruik van de 900 zwerfvuilbakken wordt ook van midden juni tot midden juli gemeten. Daarna volgen er gerichte
acties. «Overvolle vuilnisbakken met huisvuil in en sluiks-
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‘KORTRIJK KRAAKNET’ NEEMT HEFT IN EIGEN HANDEN
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«Dan ruimen we het zélf wel op»
KORTRIJK
Sommige Kortrijkzanen
kunnen het zwerfvuil
niet langer aanzien en
nemen met ‘Kortrijk
Kraaknet’ het heft in eigen handen. Elke maand
ruimen ze een buurt op.
Gisterenochtend zijn ze
naar de Sint-Janswijk
getrokken. Van blikjes
en flesjes tot condooms
en gebruikte pampers,
de buit was aanzienlijk.
PETER LANSSENS
De leden van Kortrijk Kraaknet ruimen
voortaan elke derde zondag van de
maand een buurt op. Gisterenochtend
trokken ze voor het eerst eropuit. In de
Sint-Janswijk verzamelden ruim vijftig
vrijwilligers vele tientallen blikjes, flesjes, sigarettenpeuken, papiertjes en
zelfs fietsonderdelen en condooms.
Vooral op de site Vetex en in de Stasegemsestraat en Veldstraat was het erg.
«Ik erger me mateloos aan zwerfvuil op
stoepen en in bermen», zegt Natacha
Jaumain (38), initiatiefneemster van
Kraaknet. «Niet dat Kortrijk erg vuil is,
maar we willen de stad toch nog netter
maken. En we hopen de mentaliteit van
de mensen te veranderen. Begin bij jezelf door bijvoorbeeld afval mee naar
huis te nemen of onderweg in een vuilnisbak te gooien. En als we in Kortrijk
erin slagen om de handen in elkaar te

De vrijwilligers van Kortrijk Kraaknet bij het verzamelde zwerfvuil na de eerste, maandelijkse actie. Foto Henk Deleu
slaan, bereiken we meer.» Dat vindt ook
gemeenteraadslid en handelaar Koen
Byttebier (Open Vld). «Als iedereen alleen al de moeite doet om voor eigen
huis zwerfvuil op te rapen, zou Kortrijk
veel netter zijn.»

straat in Lauwe, gewoon in de gracht om
er lege blikjes uit te halen. Waarom ik
dat doe? Omdat ik er gewoon niet tegen
kan, tegen al die onnodige vervuiling.
De natuur, de stad, het moet allemaal
mooi blijven.»

Hulp van buitenaf

Werk aan de winkel

Kortrijk Kraaknet krijgt zelfs hulp van
buitenaf. Zo hielp Eveline De Witte (38)
uit Lauwe mee, aangevuurd door haar
dochter Dieuwke Opsommer (10), die
les volgt in basisschool Het Open Groene in Marke. «Ik raap overal zwerfvuil
op», vertelt Dieuwke. «Zo dook ik recent
in onze eigen straat, de Oude Aalbeke-

Er zijn duizend straten in Kortrijk. Het
initiatief Kraaknet wil de komende
maanden en jaren een groot deel van
die straten opruimen. De volgende
buurten die de derde zondag van de
maand volgen, zijn Overleie in augustus, 3 Hofsteden in september, deelgemeente Marke in oktober en de Lei-

Bron: Het Laatste Nieuws- 16 juli 2018

ZWEVEGEM

De andere 25 van de 27 kandidaten werden in mei al voorgesteld
in aanwezigheid van minister
Hilde Crevits. Valentine Bossuyt
is met haar 20 jaar de jongste van

Wat een WK: 111.000 supporters en honderden vaten bier

st in Waregem
im 35.000 beIk ben erg tehet EK in 2020,
t sowieso grat Chris Baert.
was het druk,
bezoekers in
het Schouw-

de lijst, kort voor de verkiezingen
wordt ze 21. Zij krijgt plaats 23.
Valentine is net afgestudeerd als
bachelor maatschappelijke veiligheid en in het najaar start ze de
bijkomende bachelor sociaal
werk aan hogeschool Vives Kortrijk. Justine Ottevaere, 24 jaar
oud, staat op plaats 24. Ze studeerde communicatiemanagement en sinds kort werkt ze als
educatief medewerker bij Kazou

ZWVL, jeugddienst van de Christelijke Mutualiteiten. Ze was leidster bij Chiro Moen en is nu nog
steeds actief in Akabe Scouts
Zwevegem, scouting voor jongeren met een handicap. Ze is trainster bij Synchroclub de Flamingo’s in Zwevegem.
De lijst van CD&V Zwevegem telt
uiteindelijk elf volledig nieuwe
kandidaten. De gemiddelde leeftijd bedraagt 46 jaar. (JME)

P’LatseDoen stopt na acht edities op hoogtepunt

De achtste editie van het gratis
zomerfestival p’LatseDoen was
de allerlaatste. «Maar we zijn op
een hoogtepunt gestopt», zegt
voorzitter Deef Vanquackebeke
(36) tevreden.

edigen de Duivels aan op het Schouwburgplein tijdens de kleine finale. Foto Deleu

leefde. De
pen in onze relle wedstrijzo’n 111.000
e vloer.

CD&V stelt twee laatste (en jongste) namen voor

CD&V Zwevegem heeft de twee
laatste, en meteen ook jongste
kandidaten voor de volgende
verkiezingen voorgesteld. Justine Ottevaere is 24 jaar oud, Valentine Bossuyt 20.

KUURNE

eboorden tussen de Broeltorens en tennisclub Wikings in november. «Wie vuile plekjes kent, mag dat altijd aan ons
laten weten», zegt Natacha Jaumain.
Kortrijk Kraaknet zorgt voor materiaal
om op te ruimen, Team Burgemeester
van Vincent Van Quickenborne (Open
Vld) regelt fluohesjes voor de vele vrijwilligers en de stad regelt een container
om al het verzamelde afval in te gooien.
Info staat op de Facebookpagina Kortrijk Kraaknet. Daar verschijnen ook regelmatig duurzame tips, zoals ‘poets je
tanden met de kraan dicht’ of ‘gebruik
een broodtrommel in plaats van brood
in een plastic zak’.

burgplein en zo’n 6.000 bezoekers in het kleinere Panna WKdorp aan De Blauwe Hoeve.

Dorstig weer
Opvallend: door het vaak warme zomerweer werd er heel wat
gedronken. «Bij ons waren alle
matchen van de Rode Duivels
samen goed voor ruim 300 vaten bier», zegt Philip Polfliet van
Panna. «We komen terug met
het EK in 2020, op een andere locatie.» Heule Duivelt in het ondernemersdorp Muster in het

gewezen staalbedrijf De Meestere lokte ruim 7.000 bezoekers.
Het Duivels Park in het park in
Wevelgem werd bij momenten
onder de voet gelopen met in totaal zo’n 23.000 bezoekers. «De
evaluatie is positief, al is het gras
wel weg door het volk en de
droogte», zegt Benoit Verstraete. Zelfs in het kleine dorp Moen
bij Zwevegem was het over de
koppen lopen, waar WK-dorp
Moendial in het Millenniumpark afklokte op zo’n 14.000 bezoekers en 300 vaten bier. (LPS)

«We zaten aan onze limiet», legt
Vanquackebeke uit. «Zo wilden
we De Kreuners naar p’LatseDoen
halen, maar we konden dat niet
betalen. We hadden voor onze
laatste editie een budget van rond
de 60.000 euro. Het is dan beter
om op een hoogtepunt te stoppen. En we hadden het gevoel dat
we te veel in een vast stramien zaten. Het is tijd voor iets nieuws»,
aldus de voorzitter. De laatste editie afgelopen zaterdag was geslaagd, ook dankzij de headliners,
zanger Raymond van het Groenewoud en componist André Brasseur. P’LatseDoen bracht de Kuurnenaren ook samen met goeie
muziek die iedereen graag hoorde. Het festival zag in 2011 het levenslicht en lokte toen 300 bezoekers, elk jaar kwamen er meer
mensen. «Wat het volgende zoLS

Heel wat volk afgelopen zaterdag op het gratis festival. Foto Deleu
mer wordt, weten we nog niet»,
vervolgt Vanquackebeke. «We
moeten het nog bespreken. We
zitten in oktober of november samen om te brainstormen. Het
blijft de bedoeling om iets te doen
rond cultuur en muziek en het
blijft ook zeker de bedoeling om

mensen samen te brengen. Of we
weer iets op het Marktplein doen,
is nog niet duidelijk. We weten
ook nog niet of ook het nieuwe
evenement gratis zal zijn. Misschien gaan we deze keer voor
een betalende formule. Alles ligt
momenteel nog open.» (LPS)

Bron: Het Nieuwsblad- 23 juni 2018
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Een vuilniswagen per minuut
Dat lijkt goed nieuws, maar het heeft een
keerzijde. Elk jaar verdwijnt 8 miljoen ton
plastic afval in onze oceanen, goed voor
een vuilniswagen per minuut. De boosdoener is wegwerpplastic, zoals flessen,
etensbakjes, rietjes of plastic bestek. ‘Als er
niets gebeurt, zijn dat in 2030 twee vuilniswagens per minuut en in 2050 zelfs vier,
waardoor er qua gewicht meer plastic in
de zee zal zijn dan vis.’
Dat plastic afval vergaat niet, maar valt
wel uit elkaar, vooral onder invloed van
zonlicht, zuurstof en golfslag. Het breekt
uiteen in almaar kleinere stukjes, onzichtbaar voor het blote oog, en die microdelen
zorgen ervoor dat de pot plastic soep
waarin we zwemmen steeds groter wordt.
Ook op het land is het een grote bron van
vervuiling, want boeren ploegen zwerfLees verder pagina 16
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r is één soort, de homo sapiens,
die buitengewoon heeft geprofiteerd van plastic. In 1950, toen
de massaproductie ervan begon, werd de aarde bewoond
door 2,5 miljard mensen. Vandaag staat de teller op 7,5 miljard. Plastic is
volgens sommigen mee verantwoordelijk
voor die ongekend snelle bevolkingsgroei.
Politicoloog en kunsthistoricus Michiel
Roscam Abbing (61) heeft niet veel nodig
om de lezer bij zijn kraag te grijpen. In zijn
onlangs verschenen boek ‘Plastic Soup atlas van de wereld’ schrijft hij hoe we straks
leven op een overbevolkte planeet vol
plastic, en dat is zowel een vloek als een
zegen.
‘De eigenschappen van plastic zijn zonder meer revolutionair’, zegt de Nederlander, die als onderzoeker verbonden is aan
de Plastic Soup Foundation, een organisatie die strijdt tegen de vervuiling door
plastic afval. ‘Het is licht van gewicht en
buigzaam, sterk en waterdicht. En omdat
plastic nauwelijks reageert met andere
stoffen zijn de toepassingsmogelijkheden
eindeloos.’
Dankzij plastic nam het aanbod van
onbedorven voedsel overal toe. Plastic
voorwerpen zijn gemakkelijk schoon te
maken, waardoor de hygiëne verbeterde,
mensen steeds ouder werden en de zuigelingen- en kindersterfte sterk afnam. En
dankzij plastic zijn we ook in staat om
naar een wereldbevolking te groeien van
bijna 10 miljard in 2050.

DE TIJD ZATERDAG 16 JUNI 2018
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afval onder de grond, het wordt vermalen
en je krijgt het nooit meer uit de bodem.
‘Plastic is er intussen overal’, zegt Roscam Abbing. ‘In zee, in de bodem en in de
lucht.’ We liggen aan een infuus van plastic. ‘We krijgen het goedje op ons bord als
we zeedieren als mosselen, garnalen of
oesters eten. We telen gewassen op grond
die met plastic is vervuild. Zelfs de lucht
die we inademen, bevat plastic stof. Plastic
deeltjes dringen diep door in ons lichaam.’

Statiegeld
De omvang en de hardnekkigheid van het
probleem beginnen door te sijpelen. Overal groeit het besef dat het zo niet verder
kan. Eind vorige maand besliste Europa
dat plastic flessen tegen 2025 voor 90 procent moeten worden ingezameld, onder
meer door statiegeld in te voeren. Producten zoals plastic wegwerptafelgerei, wattenstaafjes en ballonstokjes worden verboden. Voor andere plaatst Europa de producent voor zijn verantwoordelijkheid. Hij
moet bijdragen voor het opruimen, vervoeren en verwerken van zwerfafval.
Wanneer die maatregelen er effectief
komen, is onduidelijk. De Europese Commissie vraagt de medewetgevers - het
Europees Parlement en de lidstaten - nog
voor de Europese verkiezingen een akkoord over de tekst te sluiten. Dan krijgen
de lidstaten twee jaar om de nieuwe regels
om te zetten in wetten. Maar de lobby van
de frisdrankfabrikanten, verpakkingsbedrijven en supermarkten is groot.
Dat bleek al in juni 2015, toen Vlaams
minister van Omgeving Joke Schauvliege
(CD&V) liet nakijken of 25 cent statiegeld
per blik of plastic drankverpakking haalbaar was. De ontwerpversie van dat plan
moest tegen 3 september van dat jaar klaar
zijn, waarna het besproken zou worden
met belanghebbenden. Pas daarna zou de
Vlaamse regering beslissen of het systeem
er kwam.
De federatie van de voedingsindustrie
Fevia, de handelsfederatie Comeos, de
ondernemersorganisatie Unizo en de
afvalinzamelingsorganisatie Fost Plus
kantten zich tegen de invoering van statiegeld. ‘Het is een duur systeem dat het
zwerfvuil niet oplost’, luidde het in een
gemeenschappelijke mededeling.
Eind 2015 gaf ook de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij OVAM een
negatief advies over de onmiddellijke invoering van een statiegeldsysteem - een
standpunt waar ze later van terugkwam.
Schauvliege gooide het dan maar op een
akkoordje met de plasticlobby. Dat werd
begin 2016 ondertekend en bevatte afspraken over een hogere financiële bijdrage
van de industrie en over de aanpak van het
zwerfvuil in Vlaanderen. ‘Door die overeenkomst kocht Fost Plus impact op het
beleid’, zegt Christof Delatter, coördinator
afvalbeleid bij de Vereniging van Vlaamse
Steden en Gemeenten (VVSG). ‘De Vlaamse overheid liet zo toe dat ze zich in grote
mate laat beïnvloeden door de verpakkingssector.’

In ruil voor de belofte om voorlopig
nog geen statiegeld op flesjes en blikjes in
te voeren, investeerde de verpakkingsindustrie jaarlijks 9,6 miljoen euro. Het geld
zou gaan naar opruimacties, straatvuilbakken en beloningen voor gemeentes die
GAS-boetes uitdelen aan overtreders.
Er werd een stuurorgaan opgericht dat
voor de helft bestond uit vertegenwoordigers van de plastic- en verpakkingsindustrie. De VVSG kreeg maar één zetel. ‘Een
ongelijke samenstelling’, vindt Delatter.
De aanpak van zwerfvuil in Vlaanderen
kost 155 miljoen euro per jaar, waarvan de
gemeenten en lokale besturen het grootste deel op zich nemen. ‘Eigenlijk hadden
wij de zwaarste stem moeten hebben.’

155miljoen
De aanpak van zwerfvuil in Vlaanderen
kost 155 miljoen euro per jaar, waarvan
de gemeenten en lokale besturen
het grootste deel op zich nemen.

Er was ook een resultaatsverbintenis.
De ambitie werd uitgesproken om tegen
2022 de hoeveelheid zwerfvuil met 20 procent te verminderen. Om die score te halen
zou vooral op snelwegparkings, stopplaatsen van het openbaar vervoer en afvalverzamelpunten worden gemikt, waar het
zwerfafval met 65 procent moest dalen.
Dit jaar zou een eerste evaluatie volgen
van die doelstellingen. ‘Maar concrete
criteria daarvoor ontbreken’, zegt Delatter.
‘Nochtans is dat essentieel om te bepalen
of het beleid werkt en of extra inspanningen nodig zijn.’ De VVSG vroeg daarover in
2016 duidelijkheid aan de minister, maar
kreeg die niet. Delatter vermoedt dat de
evaluatie wordt uitgevoerd door OVAM,
maar hij heeft die zelf nog niet gezien.

Mooimakers
Fost Plus, de afvalbeheerder die werd opgericht door de industrie, klopt zich
intussen op de borst met de campagne
Mooimakers, die dankzij het akkoord
werd gelanceerd. In een heftig opiniestuk
met als titel ‘De waanzin van de statiegeldlobby’ wees Fost Plus op de ‘brede maatschappelijke beweging’ die de campagne
op gang brengt. ‘Niet statiegeld zal de
zwerfvuilproblematiek oplossen. Wel een
doorgedreven mentaliteits- en gedragsverandering van zwerfvuilveroorzakers via
preventie, sensibilisering en handhaving.’
Het Belgische model van selectief inza-

melen, sorteren en recycleren via de blauwe PMD-zak is volgens Fost Plus een koploper in Europa. ‘We behalen daarmee een
recyclagepercentage van 39 procent. Dat is
meer dan de EU-richtlijn van 22,5 procent
en de Belgische richtlijn van 30 procent.’
De organisatie betreurt dan ook dat het
goed werkende PMD-ophaalsysteem door
de invoering van statiegeld wordt ondermijnd. ‘Net op het moment dat steeds
meer burgers zich achter de nieuwe langetermijnaanpak van Mooimakers scharen.’
Een beproefde tactiek, zeggen critici.
Toen de Amerikaanse staat Vermont in
1953 hervulbare flessen verplicht wou maken in plaats van wegwerpplastic en aluminium blikjes, ontstond de eerste door
de verpakkingsindustrie opgerichte antizwerfvuilbeweging in Amerika: ‘Keep
America Beautiful’. Het doel was de schuld
voor het zwerfvuil uitsluitend te leggen bij
de burger, zodat de productie van wegwerpplastic ongehinderd kon groeien.

Geen verantwoordelijkheid
‘Het komt inderdaad altijd weer op hetzelfde neer’, zegt VVSG-stafmedewerker
Delatter. ‘De industrie vindt dat ze geen
verantwoordelijkheid heeft. Zij is niet de
boosdoener, het is de consument die plastic op straat gooit.’ In de economie heet
dat de winst maximaliseren door de kosten te externaliseren - lees: op de maatschappij af te schuiven.
Hoe meer de plastic- en verpakkingsindustrie de nadruk legt op recycleren en
op campagnes tegen zwerfvuil, hoe meer
plastic ze kan blijven produceren. Want
door de verantwoordelijkheid bij de consument en de overheid te leggen - ‘hou de
straat schoon, steek alles in de blauwe zak’
- vermijdt ze dat haar eigen business en
verdienmodel onder druk komen.
Je hebt niet alleen Mooimakers in België. Bij onze bovenburen is er Nederland
Schoon, bij de Britten Keep Britain Tidy,
bij de Schotten Keep Scotland Beautiful,
bij de Fransen Gestes Propres en in Zweden Hal Sverige Rent. Niet toevallig zijn
al die platformen lid van een en dezelfde
organisatie, de Brusselse vzw Clean Europe
Network, die mee werd opgericht door
Pack2Go Europe, een belangenvereniging
van de verpakkingsindustrie.
Officieel streeft Clean Europe Network
- dat in 2016 circa 160.000 euro aan EUfondsen kreeg, goed voor 60 procent van
haar budget - naar een ‘afvalvrij Europa’
tegen 2030. De vzw ontkent een lobbyorgaan te zijn voor de verpakkingsindustrie.
‘We zijn een netwerk om kennis te delen
over de aanpak van zwerfvuil’, zegt Steven
Boussemaere van Fost Plus, de enige Belg
die in het bestuur zit van de organisatie. ‘Ik
lees ook wel allerlei insinuaties dat we er
zijn om strengere wetgeving rond plastic
tegen te houden, maar daar gaat het helemaal niet om.’
Standpunten over het statiegeld zal
Clean Europe Network ook niet innemen,
zegt Boussemaere. ‘We wisselen enkel best
practices uit.’ VVSG-medewerker Delatter
nuanceert dat: ‘Natuurlijk speelt de lobby
mee.’ Hij wijst erop dat meer dan de helft
van de Vlaamse gemeentebesturen lid is
van de Statiegeldalliantie, een VlaamsNederlands initiatief van de ngo Recycling
Netwerk Benelux. ‘Dat is een doorn in het
oog van Fost Plus, dat zich daartegen hevig
verzet en eerder gewonnen is voor een uitbreiding van de blauwe zak, zodat er nog
meer soorten plastic in mogen.’
Minister Schauvliege is een voorstander
van statiegeld. Ze is ervan overtuigd dat
dat de inzameling en verwerking van blikjes en plastic flessen nog zal opkrikken.
Daarnaast wil ze in haar afvalplan plastic
boodschappenzakjes verbieden, net als de
dunne variant voor groenten en fruit. ‘De

producent wordt 100 procent verantwoordelijk voor afval’, klinkt het.
Maar vorige maand besloot de Vlaamse
regering de beslissing over het statiegeld
voor zich uit te schuiven. Het plan van
CD&V-minister Schauvliege viel niet in
goede aarde bij coalitiepartners Open VLD
en N-VA. De liberalen vinden dat statiegeld het afvalprobleem niet ten gronde
aanpakt en de Vlaams-nationalisten twijfelen aan de betaalbaarheid ervan. Het
plan waarmee supermarkten, kleinhandelaars en voedingsindustrie zelf kwamen
om de afvalberg te verkleinen, vonden ze
dan weer niet ambitieus genoeg. Terug
naar af dus.

Door de schuld voor
het zwerfvuil bij de
consument te leggen,
kon de productie
van wegwerpplastic
ongehinderd
blijven groeien.

Wat er ook van zij, de aanpak van de industrie lijkt te werken. Van wettelijke restricties, statiegeld of belastingen om het
plastic afval te beperken, is vooralsnog
geen sprake. Onderzoeker Roscam Abbing
heeft daar bedenkingen bij. ‘Het is zinvol
om met campagnes zoals Mooimakers
voorlichting te geven als we zwerfvuil willen tegengaan’, zegt hij. ‘Maar op zichzelf
is dat nooit voldoende. Het effect wordt
overschat.’
Veel belangrijker is volgens hem dat
voorlichting gecombineerd wordt met
andere methoden om vervuiling tegen te
gaan. Statiegeld is een sprekend voorbeeld. ‘Consumenten hebben een financiële prikkel nodig om geen zwerfafval te
veroorzaken. Nu belanden veel plastic
flessen in het milieu. Maar als consumenten geld terugkrijgen voor hun lege flesjes
en blikjes, blijkt vrijwel iedereen ze in te
leveren.’

Logistieke nachtmerrie
Toch verzetten frisdrankgiganten en
supermarkten zich wereldwijd. Statiegeld
doet de prijzen in de supermarkten stijgen, vrezen ze. Bovendien stevenen winkels af op een logistieke nachtmerrie als ze
ook nog eens het gros van de verpakkingen moeten terugnemen. ‘Kortetermijnwinsten en aandeelhoudersbelangen
verhinderen zo een effectieve strijd tegen
de plastic soep’, zegt Roscam Abbing.
Wim Soetaert, bezieler van de Ghent
Bio-Energy Valley en Vlaams pionier in
groene chemie en biologisch afbreekbaar
plastic, kent het verhaal maar al te goed.
‘Er is een heel sterke lobby in de conventionele plasticsector. Die wil dat alles bij het
oude blijft en dat de fabrieken op volle
toeren blijven draaien. Maar we moeten
daar doorheen’, vindt hij. ‘Elke verandering is moeilijk. Het is net zoals bij de
auto-industrie. Ook daar was het verzet tegen de elektrische wagen aanvankelijk erg
groot. Of kijk naar de sigarettenbranche,
waar uitstel van het rookverbod op openbare plaatsen lang het enige streefdoel
was, maar uiteindelijk is dat verbod er
toch gekomen. Ik maak me geen illusies.
Verandering zal alleen komen als de overheid dit oplegt.’
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