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Het bevorderen van lokaal bestuur tussen Roemenië en Vlaanderen, 

Wallonië, Brussel 

Werkgroep afvalbeheer: Veel gemeenten in Roemenië worden geconfronteerd met het probleem 

dat ze hun huidige stortterreinen moeten sluiten en dat ze verplicht zijn om op zoek te gaan naar 

alternatieve manieren om hun afval te verwerken. Het illegaal dumpen van afval is een probleem, en 

dit zal nog verergeren als er geen gepaste oplossingen worden gevonden voor het verwerken van het 

afval. Over het algemeen veroorzaken vervuiling en het illegaal dumpen serieuze gevolgen voor de 

lokale economie en voor de gezondheid van de bevolking. Een goed beheer van het afvalprobleem is 

dringend en belangrijk. Meestal is de bekwaamheid en de kennis over afvalbeheer in kleine 

gemeenten en provincies zeldzaam. De lokale autoriteiten zijn niet in staat om het probleem aan te 

pakken op een efficiënte en gepaste manier. Privé bedrijven zien een lucratieve markt in het 

afvalbeheer met het resultaat dat zij zelf hun eigen politiek aanvallen. 

1. Voorstelling goede praktijkvoorbeelden in Roemenië: 
a. De gemeenten:  

 Cumpana 

 Vulcana- Bai 
b. Tweezijdige projecten: 

 Ecowerf 
c. Bewustzijn: 

 Somepro 
 

2. Panel: 

 België: 
- OVAM: Anne Vandeputte 
- Ecowerf: Sara Coessens 
- Educatief medewerker/vrijwilliger: dagelijkse taak om mensen en sociale organisaties 

bewust te maken van dit thema: x 

 Roemenië: 
- Lokaal niveau: een van de gemeenten van de regio Constanta: Mariana Gaju, 

burgemeester Cumpana (wachten op een antwoord) 
- Coördinerende en wetgevende niveau (provincies en nationaal): Coördinator 

Afvalbeheer judet Vaslui: Iulian Cretu (wachten op een antwoord) 
- Ecorom Ambalaje: organisatie die zich bezighoudt met de herstel-en recyclage 

verplichtingen van verpakkingen en afvalverpakkingen van de Roemeense industrie 
(mogelijkheid – nog niet gevraagd) 

 Moderator: 
- x 
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3. Mogelijke resultaten en opvolging: 
- Intergemeentelijke samenwerking: Intergemeentelijke samenwerking kan de oplossing 

bieden. Deze benadering van samenwerking geeft voordelen voor de bewoners en de 
lokale politici. 

- Specialisatie en ondersteunende organisaties: Een gespecialiseerde organisatie 
(Ecorom(RO) en Fostplus (B)) kan helpen met promotie, coördinatie en financiering van 
de collectie, het sorteren en het recycleren van huishoudelijk verpakkingsafval. 

- Bewustzijn: Bewoners worden zich zo bewust van hun eigen manier van leven. Door 
informatie te geven en het bewustzijn te stimuleren kan het probleem van het 
afvalbeheer de goede richting uitgaan. In beide landen zijn goede voorbeelden 
beschikbaar. 

- De vervuiler betaalt: De gezondheidstaks die de inwoners betalen aan de gemeente kan 
worden veranderd naar een betaling voor het geproduceerde afval. 


