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Openbare zitting

Algemene organisatie

"Wij erven het land niet van onze ouders, maar lenen het van onze kinderen", zegt Antoine de Saint-Exupéry.
 
De omvang van de mobilisatie van jongeren voor de bescherming van het milieu vereist een bewustwording van
onze consumptiepatronen, met name op het gebied van het gebruik van kunststoffen.
De bescherming van het milieu en meer in het bijzonder de gevolgen van de gevaarlijkheid van plastic producten
voor onze gezondheid is een onvermijdelijke zorg van het publiek geworden.
 
DE RAAD,
 
Als het om vervuiling gaat, is plastic een echte plaag die vooral te vinden is in verpakkingen, maar ook in water,
lucht, huizen, kleding, kinderspeelgoed en bijna elk voorwerp in het dagelijks leven ;
Overwegende dat plastic niet alleen giftig is voor de mens en verwoestende gevolgen heeft voor de biodiversiteit,
terwijl onze oceanen bovendien worden gebruikt als grote stortplaatsen die de verstikking van het mariene leven
veroorzaken ;
Overwegende dat er een zeer ambitieuze Europese richtlijn voor het verbod op wegwerpproducten van kunststof
is gevalideerd en dat deze tegen 2021 in werking zou moeten treden ;
Overwegende dat de gemeente Sint-Jans-Molenbeek, als "publieke actor", een lokale aanjager van
gedragsverandering kan worden om de verspreiding van plastic afval tegen te gaan ;
Gezien de beperkte levensduur van sommige producten of de geprogrammeerde veroudering van apparaten die
soms regelmatig moeten worden vervangen ;
Er moeten concrete maatregelen worden genomen om het gemeentepersoneel in staat te stellen de "nul plastic"-
dynamiek te integreren en zo een verantwoorde consumptie te bevorderen om de "plastic"-voetafdruk te
verminderen ;
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Overwegende dat de gemeente een voorbeeldfunctie heeft om haar legitimiteit op het gebied van bewustmaking
van burgers en gebruikers van de openbare ruimte te versterken ;
 
BESLIST :
 
Artikel 1 :
Een "ecoteam" op te richten onder leiding van de eco-adviseur van de gemeente, een team dat de leiding krijgt :
- om een handvest van goede praktijken op te stellen en af te dwingen ;
- om een gemeentelijk "nul plastic" actieplan te ontwikkelen ;  
- alternatieven voor te stellen voor het gebruik van kunststoffen voor eenmalig gebruik ;
- om evaluatieroosters te ontwikkelen voor het "nul plastic" gemeenschappelijke plan ;
- om een "nul plastic" referentiepersoon aan te wijzen binnen de administratie ;
Artikel 2 :
Wegwerken van kunststoffen voor eenmalig gebruik in alle gemeentelijke diensten waar een alternatief bestaat.
Artikel 3 :
Een concreet proces op gang te brengen voor de geleidelijke vervanging van plastic producten die door de
gemeentelijke diensten worden gebruikt, waar een alternatief bestaat, wat inhoudt dat een lijst moet worden
opgesteld van alle plastic producten die momenteel door de gemeentelijke diensten worden gebruikt in het kader
van de uitvoering van hun opdracht ;
Artikel 4 :
de uitvoering van een bestek voor elke overheidsopdracht die door de gemeente wordt uitgevoerd, van een bestek
met een clausule die een milieuverantwoordelijke oplossing bevordert. De specifieke criteria voor de gunning van
milieu gerelateerde contracten zullen in samenwerking met de milieuadviseur van de gemeente worden
ontwikkeld.
Artikel 5 :
Dezelfde logica als beschreven in artikel 3 toe te passen voor straatmeubilair.
Artikel 6 :
Het gemeentepersoneel permanent te sensibiliseren voor de schade veroorzaakt door het gebruik van
wegwerpplastic.
Artikel 7 :
De organisatoren van evenementen op de openbare weg te sensibiliseren om te evolueren naar "nul plastic" en
om dit te plannen :
- de verstrekking van herbruikbare bekers met leeggoed ;
- het verbod, tijdens deze demonstraties, op de distributie van plastic of in plastic verpakte gadgets ;
- Uitvoering van een bewustmakingscampagne voor deelnemers aan hun afvalproductie, met name kunststofafval
;
Artikel 8 :
De lokale bedrijven, supermarkten en buurtwinkels bewust te maken van het probleem van het gebruik van
wegwerpplastic.
Artikel 9 :
"Nul plastic"-acties te ontwikkelen voor lokale scholen om kinderen bewuster te maken van het belang van
afvalvermindering en verantwoorde consumptie.
Artikel 10 :
Deze beslissing door te geven aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

29 stemmers : 29 positieve stemmen.
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ALDUS GEDAAN EN BERAADSLAAGD IN ZITTING.

De Adjunct-secretaris,
(g) Gilbert Hildgen  

De Voorzitter van de Raad,
(g) Catherine Moureaux

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT
SINT-JANS-MOLENBEEK, 12 juli 2019

Voor de Gemeentesecretaris,
De afgevaardigde Ambtenaar,

Gilbert Hildgen

  

De Burgemeester,

Catherine Moureaux
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