
IVBO-afvalzakken 

Interpellatie op de gemeenteraadszitting van 28 maart 2017 

 

Mevrouw de voorzitter, geacht college, beste collega’s, 

Naast Brugge zijn er nog acht gemeenten aangesloten bij het IVBO (het Inter-

gemeentelijk samenwerkingsverband voor vuilverwijdering en -verwerking in 

Brugge en Ommeland), nl. Beernem, Blankenberge, Damme, De Haan, Jabbeke, 

Oostkamp, Zedelgem en Zuienkerke. 

Er zijn heel wat alleenstaanden in die negen gemeenten. Enig opzoekwerk 

maakte mij duidelijk dat er in zes van deze aangesloten gemeenten 25 procent 

alleenstaanden waren. Uitschieters van meer alleenstaanden zijn: Brugge met 

35,22 procent, De Haan met 38,56 procent en Blankenberge met 41,91 

procent. Er mag dus gesteld worden dat, voor de negen  gemeenten samen, 

meer dan 30 procent van de inwoners alleenstaand is. 

De bruine afvalzakken voor restafval zijn te bekomen in zowel 40 liter (à 10 

€/rol van 20 zakken) als in 75 liter (à 20 €/rol van 20 zakken). Blauwe PMD-

afvalzakken daarentegen zijn uitsluitend te verkrijgen in 75 liter (à 5 €/rol van 

20 zakken) en in 140 liter (à 4 €/rol van 10 zakken). Dus niet met een inhoud 40 

liter. 

Ik pleit, samen met mijn fractie, dat alle actoren overleg zouden plegen om ook 

de blauwe PMD-afvalzakken (en later, wanneer het proefproject dat lopende is 

in een aantal gemeenten positief wordt geëvalueerd, de roze afvalzakken vanaf 

2018) met een kleiner volume (40 liter) aan te maken.  

Deze kleinere zakken zullen zeker welkom zijn, niet alleen bij de 

alleenstaanden, maar ook bij de 60+ samenwonenden die minder dergelijk 

afval vergaren. De reden ligt zo voor de hand. De grote PMD-afvalzak gaat 

maanden mee en op de lange duur begint de inhoud onwel te rieken, ook al 

worden de plastic- en metaalverpakkingen uitgespoeld. Reden te meer ook 

omdat heel wat van deze mensen klein behuisd zijn: ze wonen in een klein 

appartement, een studio of een klein huisje waar bergruimte in buitenlucht 

eerder zeldzaam is geworden. 



Mag ik aandringen om mijn voorstel in overweging te nemen?  

Dank voor jullie aandacht. 

Hugo De Bondt 

Gemeenteraadslid N-VA 

 

 

   


