commissie mens, samenleving en ruimte
Debriefing

Zitting van 16 januari 2020

Samenstelling:
Aanwezig:
Mevrouw Ann De Ridder, plaatsvervangend voorzitter;
mevrouw Nicole Billens; de heer Olivier Huygens; de heer Jeroen Tiebout; de heer Wim Peeters; de
heer Siebe Ruykens; de heer Georgios Karamanis; de heer Godefroid Pirsoul; mevrouw Annie
Mathieu; mevrouw Lydie De Smet; mevrouw Natacha Martel;
de heer Tom PARDAENS, secretaris

Eveneens aanwezig:
de heer Luc Deconinck; de heer Mark Crispel; de heer Guy Jonville; de heer Jan Desmeth; de heer
Paul Defranc; de heer Jean Cornand

Afwezig:
Mevrouw Betty Willems
Verontschuldigd:
de heer Gust Crabbe; mevrouw Veerle Seré; de heer Brahim Harfaoui;
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Zonaal veiligheidsplan - Kennisgeving
Behandeld

Beknopte samenvatting
Het zonaal veiligheidsplan werd recent goedgekeurd door de politie.
Dit zal verder toegelicht worden op de commissie mens, samenleving en ruimte van 16 januari 2020.
Opmerkingen
Toelichting door Anneleen Adang, adviseur - communicatie politiezone Zennevallei. Vragen door
commissieleden, antwoorden door Anneleen Adang en Mark Crispel, zonechef.
1. Vraag door Ann De Ridder : Wat is het effect van de signaalborden en kan men hier meer
van plaatsen (snelheidsaanduidingen)? "Ze hebben een sensibiliserend effect, maar geen
repressief effect. We kunnen er hier meer plaatsen, maar dit heeft uiteraard een kost."
Toevoeging Jan Desmeth: "We hebben er momenteel 6 en we plaatsen deze waar er veel
meldingen zijn en waar er werken/omleidingen zijn."
2. Vraag door Wim Peeters: Mag ik het het tussentijds rapport zien van de verplaatsbare
camera's? Antwoord burgemeester: er zijn reeds meer dan 200 PV's opgemaakt, het gaat
voornamelijk over buurtinwoners. Concrete cijfers kunnen opgevraagd worden bij de dienst
maatschappelijke veiligheid.

Omgeving
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Deelname project UNIZAK - Intradura - Standpunt
Behandeld

Beknopte samenvatting
De raad van bestuur van Intradura sprak op 26/09/2019 de intentie uit om een uniforme restafvalzak
en GFT-zak in te voeren in 2021. Ze vragen ons engagement (als vennoot) om in te stappen in dit
project.
Opmerkingen
Toelichting door Stephan Verwee, algemeen directeur Intradura. Vervolgens enkele vragen van de
commissieleden en antwoorden van algemeen directeur Stephan Verwee:
1.
Vraag van Wim Peeters: Tot wanneer mogen we de huidige zakken gebruiken? "Men
voorziet de communicatie in september en vervolgens een transitieperiode. Meer concrete info moet
nog volgen."
2.
Vraag van Olivier Huygens: communicatie naar de winkels? "Absoluut, dit zal zeer
intensief zijn, zowel met een schrijven, audiovisueel materiaal als met fysieke contacten."
3.
Vraag van Wim Peeters?: Gaat de prijs zakken? "Voor we effectief gaan komen tot een
gedragsverandering, zijn we sowieso enkele jaren verder. We gaan dus sterk moeten inzetten op
communicatie. Ik zie de prijs persoonlijk niet zakken. Persoonlijk zou ik dit ook niet doen. Hoe hoger
immers de prijs, hoe beduidend minder restafval er buiten zal worden gezet."
4.
Vraag van Georgios Karamanis: Hoe gaat de verdeling / het logistieke er uit zien?
"Hier zal een heel uitgebreide projectplanning aan te pas komen. Beginnende met een inventaris en
sterke communicatie. Dit zal uiteraard gebeuren in nauwe samenwerking met de gemeente (meer
concrete info volgt nog)."
5.
Vraag van Siebe Ruykens: Zijn er aanbevelingen vanuit Intradura voor het
recyclagepark en naar frequentie van ophaling? "Het is een EN-EN verhaal. Het recyclagepark
moet uiteraard afgestemd worden op deze uniforme zak. Gedifferentieerde tarieven moeten we
blijven gebruiken. Voor de frequentie ben ik een voorstander voor een tweewekelijkse ophaling
(restafval)."
De burgemeester voegt hieraan toe dat een overstap naar tweewekelijkse ophaling van restafval in
Sint-Pieters-Leeuw niet wordt overwogen.
6.
Opmerking van Jan Desmeth: "Er is een absolute noodzaak dat er dezelfde prijssetting is
voor de uniforme zak (voorwaarde om in het project te stappen). Voor de frequentie moet dit niet
perse uniform zijn. Bevoegdheid blijft hier uiteraard bij de verschillende gemeenteraden."

In opdracht,
Tom Pardaens

Ann De Ridder
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