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De vrijwilligers vulden tijdens de laatste jaarlijkse zwerfvuilactie meer dan 250 zakken.

(FOTO: JHP)

MEISE - Na Halen, Hamont-Achel, Haacht, Laakdal, Tielt, Zoersel en Hasselt

wil ook Meise zich aansluiten bij de Statiegeldalliantie. De gemeente vraagt
een snelle invoering van statiegeld op petflesjes en blikjes.
De Vlaamse gemeenten treden met hun actie in het spoor van heel wat Nederlandse steden
en gemeenten. Op de milieuraad werd nu beslist dat ook Meise graag lid wil zijn van de
‘Statiegeldalliantie’. Het college werkt het voorstel uit, oppositieraadslid Roel Anciaux
(SP.A-Meise2020) brengt het punt alvast op de eerstkomende gemeenteraad in februari.
Anciaux: “In de Statiegeldalliantie verenigen zich bedrijven, lokale overheden,
milieuorganisaties en alle andere organisaties die zwerfafval zat zijn. Samen roepen de leden
de regeringen van ons land op om structurele en eerlijke oplossingen door te voeren in de
strijd tegen zwerfvuil in de vorm van statiegeld op alle petflessen en blikjes.”
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“Samen met de andere partners binnen de Statiegeldalliantie wil SP.A-Meise2020 een
structurele oplossing voor de vervuiling van straten, bermen en velden door plastic flessen en
blikjes. We willen ook een eerlijke oplossing voor zwerfafval door de kosten ervan weg te
halen bij de burgers en lokale overheden, en het verpakkende bedrijfsleven ervoor
verantwoordelijk te maken”, zegt het raadslid.

Duurzaam model
“Er moet een écht duurzaam, circulair model komen voor het beheer van grondstoffen. Het
heffen van statiegeld op de drankblikjes en petflessen zou een belangrijke stap kunnen zijn”,
besluit Anciaux. Schepen van Milieu Paul Van Doorslaer (N-VA) is alvast voorstander.
“We hebben vanuit het gemeentebestuur van Meise vorig jaar in februari al een brief aan
Vlaams minister van Natuur Joke Schauvliege (CD&V) gestuurd om dringend werk te maken
van de invoering van statiegeld op drankblikjes en petflessen. Maar we kregen daar geen
antwoord op. Vanuit de milieuraad wordt nu geopperd om de druk te verhogen door aan te
sluiten bij de Statiegeldalliantie en ik vind dat een goed idee. Het voorstel wordt uitgewerkt
voor het eerstvolgende schepencollege.”

Berg zwerfvuil
Meise kampt al lang met sluikstorten. Van Doorslaer: “Tijdens de vorige jaarlijkse
zwerfvuilactie zijn zo'n 270 vuilzakken met zwerfvuil gevuld. Dat is gemiddeld één zak per
kilometer gemeenteweg, wat enorm is. In de omgeving van gemeentewegen langs de A12
vinden we vele blikjes en plastic flessen die vanuit ramen van wagens zijn weggegooid.
Daarom vragen we de invoering van statiegeld. Minister Schauvliege had zo'n invoering
beloofd, maar het plan is vorig jaar onder druk van de drankenproducenten en de
distributiesector uitgesteld. We willen daarom de druk opvoeren.”
In Vilvoorde vraagt Open VLD het stadsbestuur te overwegen zich aan te sluiten bij de
Statiegeldalliantie. Ook in Roosdaal zal het voorstel op de gemeenteraad worden ingediend.
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