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Interpellatie van de h. Desmet: Workshops zero waste. 
 

De h. Desmet vindt de recent goedgekeurde motie over de klimaatnoodtoestand van kapitaal belang. Elke 
Ukkelaar moet zich in de mate van het mogelijke kunnen aanpassen. Dit kan bereikt worden via workshops zero 
waste, in de eerste plaats bestemd voor begunstigden van sociale hulpverlening, senioren die naar de activiteiten 
van de UDDL gaan en het gemeentepersoneel. Zero waste kan leiden tot nieuwe gewoontes bij het publiek. 

 
Mevr. Czekalski is van mening dat de maatregelen die in het kader van haar motie zero plastic werden 

voorgesteld, toegepast kunnen worden ten bate van een zero waste beleid. Als openbare instantie moet de 
gemeente verantwoordelijkheid tonen. Bij elk gemeentelijk evenement moet afval en plastic zo veel mogelijk 
vermeden worden. De dienst Communicatie kan een infocampagne organiseren om het publiek te sensibiliseren. 

 
Ze vindt dat enkele Ukkelse gezinnen kunnen deelnemen aan een pilootproject dat omkaderd wordt door 

de gemeente. Zij kunnen vervolgens hun ervaring delen op sociale media en op de gemeentelijke website. Het 
zou ook gepast zijn om een ambtenaar binnen het bestuur aan te stellen die belast is met deze thematiek.  

 
De h. Cools vindt dat er ook zero waste maatregelen ingevoerd moeten worden voor de huurders van 

sociale woningen en het personeel van het Sociaal Woonbureau Ukkel en de openbare vastgoedmaatschappijen, 
te meer omdat zero waste niet de eerste bezorgdheid is van deze doelgroep.  

 
De h. De Bock deelt deze standpunten maar vindt dat er ook indicatoren moeten komen om de 

vooruitgang inzake ecologische transitie te beoordelen. Maatregelen hebben weinig zin als de effectiviteit ervan 
niet gecontroleerd kan worden. 

 
Mevr. De Brouwer antwoordt dat het college in 2020 workshops zal organiseren. Er zal een beroep gedaan 

worden op een gespecialiseerde vzw - zoals Zero Waste Belgium - en dit zal gebeuren in overleg met het OCMW, 
de PAS, de UDDL en andere gemeentelijke instanties om een zo groot mogelijk publiek te bereiken.  

 
Er moet ook nagedacht worden over de toekomstige modaliteiten van de Ukkelse deelname aan de 

Europese week rond afvalbeperking. Agenda 21 voorziet talrijke acties om het gemeentepersoneel rond dit 
thema te sensibiliseren. Er zijn al inspanningen geleverd om papierverspilling te voorkomen. Volgens de schepen 
moet men bij het onthaal van nieuwe ambtenaren ook dit thema aanhalen. Zero waste zou ook in het klimaatplan 
geïntegreerd moeten worden. 

 
Het gemeentebestuur zal waarschijnlijk een pilootproject zero waste met gezinnen niet kunnen omkaderen 

maar kan wel informatie rond coaching van Zero Waste Belgium doorgeven aan gezinnen die streven naar zero 
waste.  

De nieuwe website van de gemeente zal op de pagina's van de Milieudienst een rubriek zero waste 
bevatten.  

De schepen is voorstander van een evaluatie met cijfers maar die kunnen verschillend zijn volgens de 
gekozen criteria.  

 
De h. Desmet merkt op dat de interpellaties moeten leiden tot een collectieve denkoefening. Hij is 

voorstander van het voorgestelde pilootproject van mevr. Czekalski dat concreter is dan informatieverstrekking. 
 
De h. Cools vindt dat het voltallige gemeentepersoneel gevormd kan worden rond duurzame ontwikkeling 

en zero waste. Voor de evaluatie kan men zich baseren op de methodes die gebruikt worden voor het 
koolstofplan in het kader van de Agenda 21. 


