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Op de agenda van de gemeenteraad en ocmw raad stonden zeer weinig punten op. Vooral veel algemeen 

vergaderingen van IOK, IKA, de Ark enzovoort.  

Ook de erkenning van vele sportverenigingen kwam aan bod, maar ook dat passeerde zonder problemen.  

1. Corona – update: 

We kregen een update over Corona in onze gemeente. De cijfers zijn hier best aan de hoge kant, het is 

een echte jojo, maar ook dat wordt gezien in andere gemeentes.  

Voor de plus 18 jarigen zijn er hier al 27 % ingeënt en voor de plus 65 jarigen spreken we al over 64 %.  

We hoorden ook dat de eerstelijnszone van strategie was verandert. Men krijgt een uitnodiging en daar 

staat op dat je voor een welbepaalde datum je afspraak zelf moet inplannen. Zo komen er meer mensen 

opdagen en moet men minder beroep doen op de reservelijsten.  

In de scholen en de kinderopvang gaat men hier ook starten met de sneltesten. Het personeel wordt 2 

keer per week getest, zo kan men kort op de bal spelen bij eventuele besmettingen.  

Omdat de versoepelingen eraan komen en we hopen dat we allemaal weer een terrasje kunnen doen, 

vroegen we of hier al een regeling was voor uitgewerkt. Dit kwam dinsdag aan bod op het 

schepencollege. Wel stond al vast dat er geen toestemming wordt gegeven aan pop-up. Het is belangrijk 

om de eigen horeca te steunen en dat kunnen we enkel maar onderschrijven.  

Ook is er al een oproep geweest naar de zomerscholen. Ook hier polste we even naar de stand van zaken.  

Men is dit hier aan het bekijken met de scholen of dit ook dit jaar weer kan georganiseerd worden.  

We hopen dat het aantal besmettingen weer zal dalen in onze gemeente tegen de volgende stand van 

zaken over corona. Hou het dus gezond !  

2. Statiegeld: 

Groen had een extra punt op de agenda gezet i.v.m. statiegeld.  

Hieronder kan u onze tussenkomst even herlezen:  

Zowel zwerfvuil als sluikstorten blijven belangrijke maatschappelijke problemen, met inderdaad een 

belangrijke kostprijs voor onze gemeente.  

We zijn geen voorstander van aansluiting, omdat we niet geloven in statiegeld als een goede oplossing 

voor het zwerfvuilprobleem, en omdat aan het systeem een aantal inherente nadelen verbonden zijn. 
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Zo is er intussen een verbod op de verkoop van drank in wegwerpverpakkingen zoals blikjes en 

dergelijke op openbare activiteiten. Over enkele jaren komt daar ook het verbod op 

wegwerpverpakkingen voor eten bij. 

De "P+MD"-zak waar alle plastic in mag zal naar onze mening de recyclagecijfers van meer dan 90% die 

de Statiegeldalliantie citeert bij statiegeld, zeker ook halen. Het P+MD-systeem maakt de dienstverlening 

eenvoudiger én daarmee de recyclagegraad beter, en is bovendien van toepassing voor een aanzienlijk 

ruimere afvalfractie dan enkel het PET en blik. 

Daarnaast gebeurt verder onderzoek naar het zwerfvuil. Veel van de blikjes die in ons land circuleren zijn 

van buitenlandse oorsprong (soms tot 40%) en zouden dus ofwel zonder statiegeld worden verkocht 

ofwel het systeem kortsluiten.   

Een systeem van statiegeld is niet kostenneutraal. Winkels moeten aanzienlijk meer stockageruimte voor 

lege verpakkingen voorzien dan momenteel het geval is. Ook kleinere winkels (krantenwinkels, 

buurtwinkels, nachtwinkels, ...), die nu niet met statiegeld werken maar wel blikjes of waterflessen 

verkopen, krijgen dan terugnameplicht en moeten in opslagruimte gaan voorzien. Die grote kost zal 

worden doorgerekend aan de consument.  De burgemeester beaamde dit punt wel, maar Vlaanderen 

moest hier dan maar een oplossing voor zoeken.  Wij vinden het toch van groot belang om dit goed te 

bekijken voor onze frituren, onze buurtwinkel ,onze  krantenwinkel enzovoort waar misschien geen 

plaats is om de opslagruimte te voorzien. Het doorschuiven naar een ander beleidsniveau is volgens 

ons niet meteen de juiste oplossing.  

Wat de statiegeldalliantie vraagt - producentenverantwoordelijkheid - is trouwens nu al grotendeels het 

geval, mede onder druk van de N-VA. De producenten betalen momenteel met FOST+ een groot stuk van 

de huidige afvalverwerking en -recyclage.  Als ze kosten moeten maken voor statiegeld, dan zal die 

bijdrage aan de afvalverwerking worden verminderd. FOST+ en de sector zitten daar niet op te wachten.  

Zolang er geen bovengemeentelijke regelgeving komt, vinden wij dat de gemeente moet blijven 

inzetten op handhaving met boetes en bewustmaking.  

Leefbaar Merksplas en Groen waren wel voor statiegeld. Wordt dus zeker nog vervolgd.  

 


