GEMEENTE UKKEL
Gemeenteraad

Mondelinge vraag van de h. Wyngaard: Installatie van containers voor gebruikte oliën in Ukkel.
De h. Wyngaard geeft aan - volgens een krantenartikel - dat de twee containers voor gebruikte oliën
in Jette veel succes hebben. Na 3 maanden werd meer dan 2 ton vet en olie ingezameld, veel meer dan verwacht. De gemeente moest dan ook twee keer per week in plaats van maandelijks de containers laten leegmaken (door onderneming Quatra). Het aantal zal binnenkort stijgen van 2 naar 20 ondergrondse containers.
In hetzelfde artikel staat dat 5 gemeente ook interesse hebben: Etterbeek, Vorst, Elsene, Oudergem
en Watermaal-Bosvoorde.
Deze containers zijn nuttig voor het milieu omdat gebruikte olie hiermee gemakkelijk gerecycleerd
kan worden.
Voor de h. Wyngaard zouden dergelijke containers ook in Ukkel nuttig zijn, al zouden er, behoudens
vergissing, al inzamelpunten bestaan bij supermarkten.
Overweegt het college de plaatsing van dergelijke containers in Ukkel? Indien ja, in welke termijn?
Heeft het college al contact opgenomen met onderneming Quatra?
Schepen Gol-Lescot bevestigt dat de gemeente Jette al 3 maanden aan het testen is. Naar het voorbeeld van Quatra richten inzamelondernemingen zich op heden op horecazaken en winkels die oliën verkopen. Oliecontainers bevinden zich vaak vlakbij grote winkels. Zo is er één vlakbij de Carrefour aan de Marlowsquare.
De gemeente Ukkel heeft eveneens interesse maar de gepaste plaatsen moeten nog bepaald worden. Ukkel beschikt nu al over 11 plaatsen "Proxy Chimik" en in de Wolvendael van deze maand staan alle
details hierover met de uren.
Een onderneming kiezen moet via een offerteaanvraag gebeuren want Quatra is niet de enigste
dienstverlener. Het college zal uiteraard kiezen voor de offerte met de beste prijs.
Schepen Gol-Lescot heeft gesproken met haar collega van Jette om te bepalen of de voorwaarden
van de overeenkomst van Jette als basis kan dienen voor een offerteaanvraag voor Ukkel. Uit de restresultaten blijkt dat we aandacht moeten besteden aan de ophaalfrequentie.

