ADVIES:
“AFVALPROBLEMATIEK
JEUGDVERENIGINGEN”
Beste College van Burgemeester en schepenen
Bedankt voor jullie kennisgeving over het afvalprobleem bij een aantal jeugdverenigingen. We
zijn het er mee eens dat overlast door afval niet kan en we zijn erkentelijk dat jullie zich
geëngageerd hebben om het probleem tijdelijk op te lossen. Wij gaan graag samen op zoek naar
een oplossing om jeugdbewegingen te ondersteunen in hun afvalbeheer en om verschillende
redenen zouden wij willen vragen dat de gemeente en Ibogem hierin de jeugdbewegingen
ondersteunen.
Tot op heden gebeurt de afvalophaling bij jeugdbewegingen via het reguliere particuliere
circuit. Dit geeft de jeugdbewegingen het voordeel om op een goedkope en flexibele manier hun
afval aan te bieden. Het afval van een jeugdbeweging is doorgaans vergelijkbaar met of minder
groot dan het afval van een particulier huishouden. De twee uitzonderingen hierop zijn
evenementen en jeugdkampen. Deze twee uitzonderingen zijn sporadisch en niet elke
jeugdvereniging verhuurt zijn lokaal of doet een jaarlijks groot evenement. Bij evenementen
biedt Ibogem de mogelijkheid aan om een afvalstraat te huren, dus het zijn momenteel enkele
jeugdkampen die niet in het plaatje passen.
Als wij het “Uitvoeringsplan huishoudelijke afvalstoffen en gelijkaardig bedrijfsafval" correct
lezen, worden gemeenten aangemoedigd om niet particulieren toe te laten tot de afhaalronde
(huis aan huis of brengmethode op korte afstand) indien de afvalstroom vergelijkbaar is qua
aard en hoeveelheid met particulieren (3.5.2, p.17). Ook het gemeentelijk politie regelement laat
die mogelijkheid toe onder de noemer ambachtelijk afval (art. 39 bis, p.18). Het lijkt ons dan
ook niet correct om alle jeugdbewegingen over de zelfde kam te scheren en we zouden willen
vragen om jeugdbewegingen met een beperkte afvalhoeveelheid hun toegang tot de reguliere
omhaling niet te ontzeggen. De hogere kosten en de extra (administratieve) rompslomp die een
private partner met zich mee brengt, is voor jeugdbewegingen hoog. Budget en tijd die weg
worden genomen van de dagelijkse werking.
Het grote deel van de jeugbewegingen kunnen volgens ons dus zonder overlast en binnen de
voorziene regelgeving gebruik blijven maken van de reguliere omhaling. Er zijn ook een aantal
jeugdbewegingen waarbij er op enkele momenten in het jaar meer afval wordt gegenereerd
door intensief lokaalverhuur. Tijdens het jaar valt dit bijna niet voor, omdat de verhuur dan veel
beperkter is. Om tijdens deze periode overlast te vermijden, zouden wij voorstellen om
jeugdbewegingen te verplichten met rolcontainers te werken. Hierdoor is er minder geurhinder
en minder kans op overlast voor de buurt. De maand juli is een piekperiode voor jeugdkampen
en hiervoor zouden wij voorstellen om jeugdbewegingen te verplichten om hun kampen te laten
registreren bij de jeugddienst. Indien het aantal deelnemers per week te hoog wordt, zouden
jeugdbewegingen tegen betaling gebruik kunnen maken van een afvalstraat van Ibogem.
Ondanks dat een kamp niet onder de strikte definitie van een evenement valt, lijkt ons dit een
goede oplossing voor alle partijen om het probleem aan te pakken.
Jeugdbewegingen zijn geen bedrijven. Het zijn jonge vrijwilligers die hun vrije tijd gebruiken om
Beverse kinderen een plezante tijd te bezorgen. Het afvalprobleem bij enkele jeugdbewegingen
moet aangepakt worden, maar wij zijn er van overtuigd dat dit het beste gebeurt in

samenwerking met de gemeentelijke diensten en Ibogem. We zouden het heel jammer vinden
mochten enerzijds alle jeugdbewegingen over dezelfde kam geschoren worden en anderzijds
dat beperkte middelen gebruikt moeten worden om een private afvalophaling te organiseren.
Wij hopen dat we met jullie in dialoog mogen gaan en zijn beschikbaar voor overleg.

Vriendelijke groeten,

Anneleen De Rycke
Jan-Frederik D’hollander
Voorzitters Jeugdraad Beveren

