
 

 

2. natuur, milieu en afvalbeheersing 
 

 
 De gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur werd midden 2008 opgericht. Nog een 

noodzakelijke adviesraad die het levenslicht zag.  

 Van bij het begin van de nieuwe bestuursperiode trad onze gemeente toe tot het Regionaal 

Landschap Vlaamse Ardennen. Sindsdien ontvangt de bevolking regelmatig een gratis 

nieuwsbrief, hebben we recht op ploegen groenarbeiders, is er bijstand aan landbouwers, 

ondersteuning van uitbaters van hoeve- en landbouwtoerisme en kan je er streekeigen plantgoed 

bestellen. RLVA ondersteunt onze gemeente ook bij de aanplanting en onderhoud van monumentale 

bomen, waaronder de linden van de Vijflindenkapel en het plein in Roborst.  

 Via het ondertekenen van een overeenkomst met het Vlaams Gewest ontvangt de gemeente 

sinds 2008 12.400 euro per jaar voor de Milieu en Natuur (of MiNa)-werker die zorgt voor het 

onderhoud van de kerkhoven. Voor 2011 komt daar nog een basissubsidie van 20.000 euro 

bovenop.  

 Sinds kort worden in het kader van de dierenbescherming de kosten voor castratie en sterilisatie 

van katten door de gemeente opgenomen en proberen we zo veel als mogelijk de bescherming van 

de dieren te vrijwaren. Sinds 2007 is er, bijvoorbeeld een goed overleg met enkele 

natuurverenigingen om de jaarlijkse paddentrek te vergemakkelijken. Mede dankzij vele 

gelegenheidsvrijwilligers hebben de padden tijdens hun jaarlijkse verhuizing minder kans om het 

leven te laten onder autowielen. 

 Via het GAS-reglement (Gemeentelijke Administratieve Sancties) kunnen vuurtje-stook, zwerfvuil, 

storende lawaaihinder en andere vormen van milieu-overlast worden gesanctioneerd.  

 Zwalmse scholen en verenigingen die een zwerfvuilactie organiseren ontvangen een  

gemeentelijke premie. Het gemeentebestuur voorziet hen ook van vuilniszakken, fluohesjes, 

handschoenen en grijptangen.  

 In samenwerking met de provincie werden op verschillende plaatsen erosiewerende dammetjes 

aangebouwd. Een volledig gesubsidieerd erosiecoördinator volgt sinds eind 2010 dossiers 

‘erosiebestrijdingswerken’ op, bvb. de werken in de Sint-Annastraat.  

 Ter bestrijding van het zwerfvuil wordt sinds 2008 de Propermobiel ingezet. Alle Zwalmenaren 

kunnen via een telefoonnummer de diverse probleempunten melden.  

 Sinds 2010 zijn we gestart met het DifTar-systeem voor de huisvuilophaling. Bij dit systeem 

betaal je naargelang de hoeveelheid afval je produceert. Ondanks de vrees voor hogere kosten is de 

factuur voor het gemiddeld gezin niet gestegen, wel integendeel. Dankzij dit systeem wordt nu 

beter gesorteerd dan ooit tevoren. Het DifTar-systeem wordt sinds 2011 ook in het containerpark 

toegepast. Alle Zwalmenaren hebben toegang tot het containerpark via hun identiteitskaart. Ieder 

gezin heeft recht op 15 gratis aanvoerbeurten per kalenderjaar. Een groot aantal van de fracties 

(glas, oude metalen, autobanden, piepschuim, papier en karton, ...) blijft gratis. Andere fracties 

(zoals vlak glas, steenpuin, houtafval, grof vuil, porselein, ...) zijn betalend geworden. Asbest kan 

gedurende het hele jaar aangeboden worden en elke bewoner kan tot zes maal toe per jaar grof 

huisvuil laten ophalen.  

 Er werd een nieuw systeem ontwikkeld voor de verwerking van flessenglas, volledig gefinancierd 

door FOST Plus. Het grootste voordeel van de glasbollen is dat een sortering op basis van de kleur 
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van het glas mogelijk is en dus betere verwerkingsmogelijkheden heeft. Dit vermindert de kosten 

voor de gemeente en dus voor ons allemaal.  

 Wij kochten met de gemeente verschillende tientallen compostvaten aan, zodat we ze tegen erg 

voordelige tarieven aan de bevolking kunnen aanbieden. In 2011 alleen al werden zo’n 100 

compostvaten verkocht. Zo kunnen we nog beter recycleren en onze afvalberg verkleinen.  

 De gemeente trad toe tot het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost (FRGE) en sloot een 

overeenkomst met SOLVA. Zo kan elke burger goedkope groene leningen (tot 2 %) aangaan 

voor max. 10.000 euro en een looptijd van vijf jaar.  

 Samen met de vzw Goed Wonen voeren de energiesnoeiers gratis energiescans uit. Zo werden in 

Zwalm sinds 2007 reeds een 80-tal scans en opvolgbezoeken uitgevoerd. Naast de gratis scans 

kunnen de energiesnoeiers ook kleine energiebesparende maatregelen uitvoeren tegen zeer 

gunstige tarieven. 

 In samenwerking met de milieuraad en de Milieu Advies Winkel organiseerden we een gratis 

workshop over dakisolatie. Daarnaast werd nog een rondvaart met de milieuboot, een 

vleermuizenwandeling en een bedrijfsbezoek aan de afvalverbrandingsoven IVAGO georganiseerd. 

 

 


