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Schriftelijke vraag 21/11 van mevr. Aurélie Czekalski over selectieve vuilnisbakken aan 

MIVB-bus- en tramhaltes in Ukkel.  
 

De gemeentearbeiders staan in voor het onderhoud van de gemeentewegen en de MIVB-bus- en 

tramhaltes en maken de vuilnisbakken aan deze haltes leeg. 

Hoeveel vuilnisbakken beheert de gemeente bij deze haltes op gemeentewegen? 

Hoeveel ton afval wordt per jaar via deze bakken ingezameld? Wat is de verdeling papier / karton, 

PMD en glas? 

Is er een toename van ingezameld afval? 

Hoeveel selectieve vuilnisbakken staan er momenteel aan tram- en bushaltes op gemeentewegen en 

waar staan deze? 

Wordt sorteren gerespecteerd door de gebruikers? 

Worden er nieuwe dergelijke vuilnisbakken geplaatst? 

Is het mogelijk een schatting te maken van de sorteerkosten van dit afval? 

Als er geen selectieve vuilnisbakken zijn, wordt de mogelijkheid onderzocht om er te plaatsen? 

Voert de gemeente sensibiliseringscampagnes uit bij MIVB-gebruikers? 

Welke boodschappen worden er overgebracht in het kader van deze campagne? Wat was het bereik 

van de campagne? Heeft u na deze campagne een gedragsverandering opgemerkt? Wat kostte de 

campagne? 

Zo nee, is het gepland en onder welke voorwaarden? 

Wat is het standpunt van de gemeente Ukkel over de inzet van privébedrijven voor de inzameling en 

recycling van dit afval? 

 

Antwoord:  

 

Elke MIVB-halte op gemeentewegen heeft een vuilnisbak die beheerd wordt door de gemeente. Ze 

zijn goed herkenbaar omdat dit het nieuwe model is dat de gemeente heeft besteld, met asbak en 

smalle openingen zodat er geen huisvuilzakken in gegooid kunnen worden. 

Het is niet mogelijk het volume en het gewicht van dit afval te kennen. Er is geen ophaling specifiek 

voor MIVB-haltes. De verschillende vuilnisbakken worden geleegd door het personeel van de 

betreffende wijk. 



Er is geen selectieve vuilnisbak aan MIVB-haltes aan gemeentewegen. Ook al lijken deze bakken een 

echte oplossing te bieden voor afvalsortering, blijkt dit helaas niet het geval te zijn op het terrein. Om 

effectief te sorteren moet 100% van de gebruikers dit doen. 

Op gemeentelijk niveau hebben we over dit onderwerp nagedacht bij de opstelling van ons 

reinheidsplan en hebben we beslist om selectieve vuilnisbakken in groene ruimtes te plaatsen in de 

hoop dat gebruikers van deze ruimtes meer bewust zullen worden van het belang van sorteren. Als 

deze test positief zou blijken, zullen we deze vuilnisbakken in de hele openbare ruimte plaatsen. 

 

 

 


