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Mondelinge vraag van de h. Wyngaard: Verdeling van plastic vuilnisbakken tijdens de Sint-Job/Diesdelle 
op minder dan 6 maand van de gemeenteraadsverkiezingen. 

 
De h. Wyngaard verwijst naar een actie van afgelopen zondag waarbij de Reinheidsdienst plastic 

vuilnisbakken gratis heeft verdeeld tijdens de brocante van Sint-Job en heeft hier enkele problemen mee:  

 Normaal worden deze verkocht aan € 10. 

 Ze worden persoonlijk overhandigd door schepen Gol-Lescot op minder dan 6 maand van de 
gemeenteraadsverkiezingen en dit initiatief is niet van terugkerende aard (nooit gebeurd in het ver-
leden), hoewel het volgens de wet verboden is voor kandidaten om (op eigen kosten) gratis voor-
werpen uit te delen 4 maanden vóór de verkiezingen. Ecolo heeft hierbij vragen op ethisch vlak om-
dat de vuilnisbakken betaald worden met belastinggeld. 

 Wat met inwoners die wel € 10 betaald hebben voor dezelfde vuilnisbak?  
 

Vindt het college de timing hiervan gepast en moet het voor elke kandidaat niet verboden zijn om 
voorwerpen gratis uit te delen (op eenmalige basis) die als verkiezingspropaganda aanzien kunnen worden? 

Hoeveel vuilnisbakken werden verdeeld afgelopen zondag en hoeveel heeft deze actie gekost (mate-
riaal en werkuren)? 

 
Schepen Gol-Lescot geeft aan dat deze actie wel degelijk van terugkerende aard is: "Het voorjaar van 

de reinheid" wordt om de 2 jaar georganiseerd en werd al 3 keer georganiseerd. De data hangen bovendien 
af van de beschikbaarheid van het mobiele containerpark van het gewest.  

 
De Reinheidsdienst steunt de organisatie van brocantes en markten en verdeelt o.m. zakasbakken en 

brochures, ook tijdens acties zoals "Het voorjaar van de reinheid". Ze is bovendien vaak aanwezig op het 
terrein tijdens manifestaties, niet om er gewoon te zijn maar om effectief te werken. Ze is verbaasd over de 
reactie van de h. Wyngaard omdat er tijdens voorgaande acties nooit hierover een opmerking werd gemaakt.  

 
Er werden 20 vuilniscontainers gevuld in het kader van "Het voorjaar van de reinheid". Op die zondag 

werden talrijke initiatieven uitgevoerd (in het Wolvendaelpark, het Raspailpark, aan Moensberg, de Bascule) 
en de leerlingen van de school Verrewinkel hebben hun school volledig schoongemaakt. 

 
Tijdens de schoonmaakactie waren er 7 ambtenaren aanwezig en er waren 3 ambtenaren aanwezig 

op de site van de brocante (van 8.30 tot 12 uur). Er werden 500 vuilnisbakken verdeeld. 
 
De h. Wyngaard is nog steeds van mening dat de verdeling aan het einde van een legislatuur ethi-

sche problemen oplevert. De verdeling van vuilnisbakken is bovendien niet van terugkerende aard. 


