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Mondelinge vraag van h. Wyngaard: Inzameling van organisch afval in Ukkel. 

 
De h. Wyngaard geeft aan dat er pilootprojecten rond de inzameling van organisch afval lopen in ver-

schillende Brusselse gemeentes met de medewerking van de inwoners, de horecasector en sommige scho-
len. Sinds 1 december 2013 werd er meer dan 600 ton organisch afval ingezameld in het Brusselse gewest 
dat wordt gebruikt voor de productie van biomethaan. De verantwoordelijke staatssecretaris mevr. Laanan 
heeft in 2016 aangekondigd dat alle Brusselse gemeentes dergelijk afval kunnen inzamelen, weliswaar op 
vrijwillige basis. 

 
Werd de gemeente in het verleden gecontacteerd voor een pilootproject? Zijn er contacten met het 

gewest over deze geplande vrijwillige inzameling in heel Brussel? 
 
Schepen Gol-Lescot antwoordt dat de gemeente toen niet werd gecontacteerd en ook geen stappen 

had gezet om toch aan een pilootproject deel te kunnen nemen. Dit betekent uiteraard niet dat de gemeente 
tegen een dergelijke inzameling is. Er is nog geen duidelijke datum vanuit het ministerie voor de start van de 
inzameling in Ukkel maar dit zou waarschijnlijk in het laatste trimester 2016 zijn. 

 
De h. Wyngaard hoopt dat het college bij het ministerie aangeeft snel met deze inzameling te willen 

starten. Het zou ook aangeraden zijn om het gebruik van vuilnisbakken of plastic emmers te regelen om ver-
nieling door dieren te voorkomen. 

 
Schepen Gol-Lescot antwoordt dat de Ukkelaars nu al een stevige plastic vuilnisbak mogen gebruiken 

dankzij de regelmatige contacten tussen het agentschap Net Brussel en de gemeente. De Reinheidsdienst 
verkoopt bovendien dergelijke vuilnisbakken aan € 10/stuk. In de meest residentiële wijken gebruiken de 
inwoners ook houten bakken en het agentschap Net Brussel heeft dit goedgekeurd. 

 
Door een grotere overlast van vossen in Ukkel overweegt de schepen om het gebruik van stevige plas-

tic vuilnisbakken te verplichten. Men moet hierbij echter rekening houden met appartementsgebouwen die 
niet altijd de nodige ruimte hiervoor hebben. 

 
De h. De Bock is enigszins gefrustreerd te moeten merken dat Ecolo zich enkel beperkt tot mondelinge 

vragen. Het zou interessant zijn mochten de andere fracties eveneens hun mening kunnen geven. 
 
De voorzitter begrijpt de bezorgdheden van de h. De Bock maar verwijst naar de 2 beschikbare moge-

lijkheden: mondelinge vragen en interpellaties. Het klopt inderdaad dat het frustrerend kan zijn dat er bij 
mondelinge vragen geen andere fracties kunnen tussenkomen. Dit is ook in het parlement het geval, waar 
een gelijkaardig reglement van toepassing is. Voor dit onderwerp is de voorzitter van de mening dat de an-
dere fracties inderdaad een tussenkomst verdienden. 

 
De h. Wyngaard wenst graag zijn mondelinge vraag om te zetten in een interpellatie indien hier een 

consensus over is. 
 
De voorzitter stelt aan de vergadering voor om de volgende mondelinge vraag van de h. Wyngaard om 

te zetten in een interpellatie. 


