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Om de zoveel tijd komt het terug. Antwerpen is
vuil en in sommige buurten niet om aan te
zien. Onder meer in de Seefhoek kunnen
iedere dag schokkende beelden gemaakt
worden van versleten inboedels op straat. En

niet alleen in de Seefhoek. Ook in andere wijken is het 
vrijwel dagelijks prijs.
Een nachtkastje zonder lades in de Van de Werverstraat, 
vlak bij het hippe Park Spoor Noord. Een doorweekte 
matras op het Kiel of een automobilist die zijn 
onreglementaire zakken uit de auto achter de voormalige 
Noorse Zeemanskerk aan de Italiëlei dumpt. Om 
vervolgens snel de Konijnenpijp in te vluchten. Alsof er 
niets aan de hand is.
De zwerfvuilproblematiek, van leeg blikje tot halve 
inboedel, is niet toegenomen in Antwerpen. Maar hij is 
ook niet kleiner geworden. Laten we er geen doekjes om 
winden. De eerste die in de fout gaat is hij of zij die 
schaamteloos zijn oude rommel op straat achterlaat. Wie 
niet weet dat een kapotte televisie niet onder een boom 
mag gedropt worden is van kwade wil. 
En het stadsbestuur? Dat zet alle hens aan dek om de 
smeerlapperij zo snel mogelijk op te ruimen. De 
bevoegde schepen, Caroline Bastiaens (CD&V), liet nog 
weten dat ze doen wat ze kunnen. Zo blijft de 
sensibiliseringscampagne doorlopen. We vragen ons 
stilaan af voor wie. Zij die nu nog de meest 
uiteenlopende troep op straat zetten, weten toch al lang 
dat dit niet kan. En de stadsdiensten doen er alles aan om 
die troep van de straat te halen. Dat ze hun best doen, 
geloven we graag. Maar of het hen ook lukt? Het lijkt er 
niet op.
In sommige steden, zoals Berlijn, Amsterdam of Lyon, zijn 
er per wijk één of meer verzamelpunten om rommel zoals 
oude kasten en televisies neer te zetten. Die worden dan 
eens per week opgehaald. Antwerpen wil dat niet. Omdat 
de brave burger die wel naar het recyclagecentrum gaat 
dan gestraft wordt voor zijn goed gedrag. Bwah, 
misschien toch eens over nadenken. En anders mag, nee 
moet, er strenger opgetreden worden. 
Dit is één van die gevallen waarbij repressie geen vies 
woord is.

Een vuil straatje 
zonder einde

PATRICK VAN DE
PERRE

AltijdAltijd

b Omdat de productie van ’t Ara-
bierke verhuist naar Turnhout,
werd een koper gezocht voor de fa-
briek in de Lange Leemstraat. “Het 
pand heeft zo’n twee maanden op 
de markt gestaan. Elke week heb-
ben we tien bezoeken georgani-
seerd op locatie. Er was ontzettend 
veel interesse”,  zegt Alexander De 

Clercq van  EMPC, die de verkoop 
regelt. 

“Uiteindelijk is de verkoop dicht
bij de vraagprijs van 2.850.000 eu-
ro afgesloten. Wie de koper is, kun-
nen we nog niet zeggen. Ik kan en-
kel kwijt dat het om een familie in-
vesteerders gaat uit het Antwerpse, 
een bekende naam. Het pand is be-
schermd, maar zal daarmee reke-
ning houdend omgevormd worden 
tot vooral woningen en apparte-
menten, eventueel in combinatie 
met kantoorruimten.” 

Nog tot deze zomer blijft de pro-
ductie van de koffiekaramellen
van Roodthooft in Antwer-
pen. (rvre)

Woningen en appartementen in fabriek

Beschermd pand 
’t Arabierke verkocht

Confiserie Roodthooft, 
bekend van de Mokatine, of ’t 
Arabierke, heeft een koper 
gevonden. Het gebouw krijgt 
vooral een residentiële 
functie.

Centrum 

Straten waar per meting het meest 
sluikstort werd teruggevonden in 2016: 
1. Jan de Voslei, 2020 (107 sluikstorten) 
2. Twee Netenstraat, 2060 (80) 
3. Lange Lobroekstraat, 2060 (72) 
4. Turnhoutsebaan, 2140 (57) 

Straten waar het meeste zwerfvuil 
wordt gevonden (cijfers 2016) 
1. Tweemontstraat, 2100 
2. Van Duyststraat, 2100 
3. Van Amstelstraat, 2100 
4. Ten Nessestraat, 2100 (jas)

jaarlijks opgehaald vuil

kostprijs
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zwerfvuil
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25.800.671
euro in 2016

4.873.561 
euro in 2016

Sluikstort en zwerfvuil per straat

Geen 
verandering in 
hoeveelheid 
sluikstort en 
zwerfvuil

Vlaams Belang wil 
gerichte controles, 
verhoogde pakkans 
en zwaardere boetes
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Het perfecte cadeau 
VOOR DE PAPA-RAZZI

vanaf BASE 25

€449
€599

*

VERKRIJGBAAR IN ALLE BASE SHOPS 
EN OP BASE.BE

*Aanbod geldig t.e.m. 30/06/2017 bij activatie van een BASE 25, 35 of 45 (uit-
gezonderd BASE 25 Unlimited promo, BASE Dubbel data promo) abonnement 
mits ondertekening van een afschrijvingstabel van 24 maanden en bij aankoop 
van een Huawei P10. Bij activatie van een BASE 25, 35 of 45 abonnement, krijgt 
de klant een korting van €150. Bij beëindiging van het abonnement door de klant, 
behoudt Telenet Group bvba zich het recht voor om de restwaarde van de korting 
op het toestel terug te vorderen. Aanbieding geldig zolang de voorraad strekt en 
voorbehouden voor particulieren.

b De laatste vijf jaar schommelde de to-
tale hoeveelheid sluikstort in Antwerpen
tussen 8.197 en 9.001 ton. Wat het opge-
haalde zwerfvuil betreft, schommelt de
hoeveelheid tussen 5.200 en 5.645 ton.
In het eerste kwartaal van dit jaar was
dat 1.371 ton. 

Volgens Vlaams Belang zijn de cijfers
het bewijs dat de vele sensibiliserings-
campagnes hun doel gemist hebben.
“Die campagnes kosten veel geld en gaan
voorbij aan de doelgroep”, stelt Van der-
meersch. “Er moet meer ingezet worden
op een voortdurend en gericht repressief
beleid, met een hoge pakkans en hoge
boetes. De hardnekkige sluikstorters 
hebben geen oor naar campagnes, maar 
repressief optreden heeft wel effect.” 

Op Vlaams niveau wordt een studie af-
gerond rond de problematiek van sluik-
stort, waar onder andere wordt gekeken
naar de daders, de samenstelling en de
locaties. Op basis daarvan wil Vlaams
minister van Omgeving, Natuur en Land-
bouw Joke Schauvliege (CD&V) het be-
leid uitbouwen. “We kijken uit naar de 
resultaten van die studie”, zegt Van der-
meersch. “Het is goed dat dergelijke on-
derzoeken gebeuren om ook gepast te
kunnen handelen, maar in Antwerpen
zijn de probleemwijken en -straten al ge-
kend. Het probleem is het grootst in de
islamiserende wijken in Deurne, Borger-
hout en Antwerpen. Het is dus niet moei-
lijk om gerichte controles te houden.” 

30 miljoen euro
De totale kostprijs van de ophaling van

sluikstort in Antwerpen was in 2016 zo’n
4,8 miljoen euro. Voor de ophaling van
zwerfvuil was dat vorig jaar 25,8 mil-
joen. Die bedragen omvatten zowel de
personeelskost, de kost voor het inzetten
van voertuigen en de verwerkingskosten.
Voor het ophalen van sluikstort heeft de
stad 56 voltijdse personeelsleden in
dienst, die ook ingezet worden voor het
ledigen van papiermanden. 457 perso-
neelsleden hebben de taak het openbaar
domein proper te houden. 

“Voor de Antwerpenaar hangt aan de
opruiming en verwerking van sluikstort
en zwerfvuil dus een stevig prijskaartje
van meer dan dertig miljoen euro”, zegt 
Van dermeersch. “Die cijfers moeten
naar beneden, want de Antwerpenaren
die het wel goed doen, draaien op voor
de kosten.” 

Antwerps schepen van Stads- en Buurt-
onderhoud Caroline Bastiaens (CD&V)
benadrukt dat de strijd tegen sluikstort
een en-en-verhaal is. “Het is noodzake-
lijk de sensibiliseringscampagnes verder 
te zetten”, zegt ze. “Die campagnes wer-
pen pas vruchten af als ze herhaald wor-
den. De Antwerpenaar is begaan met zijn
openbaar domein. Dat zie je ook aan het
aantal vrijwilligers dat zich inzet. Het
gros van de mensen doet het wel zoals
het hoort. Zij die hardnekkig de straat 
blijven bevuilen, die moeten we wel aan-
pakken. Begin dit jaar hebben we de
cleanteams en nachtelijke controles in-
gevoerd, om korter op de bal te spelen.
Daar zullen we op blijven inzetten.”

Tien miljoen flesjes 
Bastiaens blijft voorstander van de in-

voering van statiegeld op drankverpak-
kingen. “Het opgehaalde zwerfvuil be-
staat voor meer dan 40% uit drankver-
pakkingen. Tien miljoen flesjes en blikjes
ontsieren jaarlijks onze straten. Dat moet
wel op Vlaams niveau geregeld worden.
Er lopen een aantal proefprojecten, maar
als we naar het buitenland kijken zien we
dat het werkt.”

Er is nagenoeg geen 
verbetering in de hoeveelheid
sluikstort en zwerfvuil in het
Antwerpse straatbeeld. Dat

blijkt uit cijfers die 
gemeenteraadslid Anke Van 
dermeersch (Vlaams Belang) 
opvroeg bij Antwerps schepen van 
Stads en Buurtonderhoud Caroline 
Bastiaens (CD&V).

Peter Van Lint, baas en bezieler Witte 
Tornado’s: 
“Nultolerantie is de enige oplossing”

b Volgens Peter Van Lint, voormalig baas en be-
zieler van de Witte Tornado’s, de veegploegen
van de stad Antwerpen, is een nultolerantie op
sluikstort en zwerfvuil de enige oplossing om het
probleem op te lossen. “Ik zeg al jaren dat er

meer repressie nodig is”, zegt Van Lint. “We moeten kort op 
de bal spelen, een nultolerantie invoeren en boetes uitschrij-
ven. Boetes, boetes en nog eens boetes. De sensibiliserings-
campagnes hebben veel gekost, maar niets geholpen. Er 
moet iets gebeuren. Het is problematisch, want het centrum 
van de stad, bijvoorbeeld, ligt er behoorlijk netjes bij. De gro-
te hoeveelheden sluikstort en zwerfvuil bevinden zich voor-
namelijk in kansarme wijken, zoals 2060. De stadsarbeiders 
die dagelijks hun ronde doen, kun je niets verwijten. Alter-
natieve straffen zijn ook een optie, natuurlijk. Laat de sluik-
storters die gepakt worden voor een bepaalde tijd meelopen 
met de veegploegen. Dan worden ze met de neus op de fei-
ten gedrukt en tonen ze daarna misschien iets meer respect 
voor het werk dat die mensen dag in dag uit leveren.” (jas)

Paula De Brie, woont in 
AntwerpenNoord:
“Boetes moeten omhoog”

b Paula De Brie
woont in Antwerpen-
Noord en heeft van de
strijd tegen sluikstort
haar missie gemaakt.

“Dat doe ik al sinds 2002”, zegt De 
Brie. “Ik heb al vier schepenen ver-
sleten en er is nog niets veranderd. 
Of er meer sluikstort is, kan ik niet 
zeggen, maar het ligt bij ons altijd 
op dezelfde plaatsen. Dat lijkt me 
toch niet zo moeilijk om daar dan 
controles te doen. Het wordt wel 
opgehaald, maar verder geen ge-
volg aan gegeven. Zo kan en zal er 
niets veranderen. De pakkans 
moet omhoog en de boetes ook. 
De vele sensibiliseringscampagnes 
hebben niets uitgehaald.” (jas)
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b Jean-Paul Meus be-
steedt sinds vorig
jaar elke dag tien mi-
nuten aan het oprui-
men van een straat of

buurt. Hij is ook actief in Antwer-
pen-Noord, om samen met de 
buurt het probleem aan te pak-
ken. “Een betere wereld begint 
bij jezelf en een propere stad be-
gint aan je voordeur”, zegt Meus. 
“Mensen zijn blind geworden 
voor het vele zwerfvuil en sluik-
stort. Die blindheid moet ver-
dwijnen om verandering te beko-
men. Dat doe je door de sensibili-
seren én te communiceren met 
de mensen. Dat werkt beter dan 
streng optreden.” (jas)
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JeanPaul Meus, 
10 minuten man: 
“Begin bij jezelf” 
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