
 

Provincie Vlaams-Brabant 
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN  

Arrondissement Halle-Vilvoorde VAN DE GEMEENTERAAD 
  

GEMEENTEBESTUUR Zitting van donderdag 29 oktober 2015 
van  

SINT-PIETERS-LEEUW  

  

  

 

Aanwezig : Luc Deconinck, burgemeester-voorzitter; 

Jos Speeckaert, Jan Desmeth, Luc Van Ruysevelt, Marleen De Kegel, 

Lucien Wauters, Gunther Coppens, Bart Keymolen, schepenen;  

Jean Cornand, Annie Mathieu, Kathleen D'Herde, Marleen Bosmans,  

Joseph Van Cutsem, Wim Peeters, Praxedes Vargas-Garcia, Georgios 

Karamanis, Eddy Longeval, Lydie De Smet, Guy Jonville, Michel 

Miedzinski, Jenny Sleeuwaegen, Nicole Billens, Gust Crabbe, Katleen 

Bury, Raymond Stiens, Herwig Smeets, Hilde Van Impe, Kim Paesmans, 

Godefroid Pirsoul, Raimondo Palermo, Alain Carremans, leden; 

Paul Defranc, OCMW-voorzitter / schepen. 

Walter Vastiau, gemeentesecretaris. 

 

Dienst  Leefmilieu 

 

Raad nr. Onderwerp 

2015OK022023 Aankoop GFT-Keukenafvalinzamelbakje, vaststelling verkoopprijs en aanpassing 

bestelformulier voor compostvaten en bakken. Goedkeuring. 

 

De Raad, 

 

Aanleiding 

 

Haviland heeft een samenaankoop georganiseerd voor de aankoop van GFT-

keukenafvalinzamelbakjes (idem compostbakken en compostvaten). 

 

Ter aanmoediging van het thuiscomposteren kunnen inwoners momenteel al compostvaten 

en compostbakken via het gemeentebestuur aankopen. Het aanbod uitbreiden zou de 

inwoners aanmoedigen om meer keukenafval uit de restafvalzak te mijden en het te 

verzamelen om thuis te composteren of in de gemeentelijke GFT-zak aan te bieden bij de 

wekelijkse GFT-ophaling. 

 

Door gebruik te maken van de zakjes, komt het GFT niet rechtstreeks in contact met de GFT-

zakken en zal deze minder snel gaan doorscheuren of lekken vertonen. 

 

Juridische gronden 

 

Het Materialendecreet en het uitvoeringsbesluit VLAREMA van 1/06/2012. 

 

De Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988. 

 

Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en alle latere wijzigingen. 

 

Adviezen en visum 

 

Gunstig advies van de milieudienst op datum van 28/09/2015. 

 



Motivering 

 

Het geventileerde afvalbakje werd speciaal ontwikkeld om het composteerbare keukenafval op 

een hygiënische manier gescheiden te verzamelen. De te gebruiken zakjes zijn 

waterdampdoorlatend waardoor het vocht uit het organisch afval verdampt. Het afval droogt uit 

waardoor minder schimmels, rotting optreden, en dus ook minder vieze geurtjes worden verspreid 

en minder vliegjes worden aangetrokken. Droger afval is ook geschikter om te composteren. 

 

De zakjes die gebruikt worden in het inzamelrecipiënt, kunnen thuis op de composthoop om verder 

te composteren of kunnen in de gemeentelijke GFT-zak.  

 

Vlaco vzw stelde in het preventiemodel voor dat kringlooptuinieren en thuiscomposteren 

sterk aangemoedigd moet worden. 

 

Financiële impact 

 

Niet van toepassing. 

 

Met algemene stemmen 

 

Besluit: 

 

Artikel 1. Het gemeentebestuur koopt GFT-keukenafvalrecipiënten aan bij Haviland 
 

Artikel 2. Het gemeentebestuur verkoopt de GFT-keukenafvalrecipiënten aan de inwoners 

tegen deze verkoopprijs 

 

- Klein keukenbakje : 2,5 euro 

- Rol kleine composteerbare zakjes (8 L): 4,5 euro voor 50 zakjes  

- Groot keukenbakje: 2,5 euro 

- Rol composteerbare zakjes voor grotere bakjes (15 L): 3 euro voor 20 stuks 
 

Artikel 3. Het aanvraagformulier voor de aankoop van compostvaten en bakken wordt 

aangevuld met de GFT-keukeninzamelrecipiënten en de zakjes. 

 

In opdracht : 

De Gemeentesecretaris,  De Voorzitter,  

(get.) Walter Vastiau (get.) Luc Deconinck 

 

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT 

Sint-Pieters-Leeuw, 16 november 2015 

 

 

De Gemeentesecretaris,  De Burgemeester,  

 

 

Walter Vastiau Luc Deconinck 

  


