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Workshop 3
Werken aan een lokaal milieubeleid en rol van de burgers
1. Werken aan een beleid op verschillende niveau’s:
Lokaal milieubeleid moet gekaderd zijn in een Europees kader (bv verbod om huishoudelijk
afval te storten) en een nationaal en regionaal beleid met als uitgangspunten: preventie,
hergebruik en ‘de vervuiler betaald’. De financiële bijdrage moet berekend worden in functie
van de draagkracht van de gezinnen.
2. Effecten op andere beleidsdomeinen:
Lokaal milieubeleid is belangrijk, niet alleen omwille van het milieu, maar ook omwille van de
positieve effecten op gezondheid van de burgers, aantrekken van toerisme, … !
3. Coherent geheel van maatregelen:
Bij het uittekenen van een lokaal milieubeleid moet er een coherent geheel van maatregelen
op juridisch, technisch en communicatief vlak worden uitgewerkt. Het heeft bv geen zin om
afval gescheiden op te halen indien het afval achteraf op een hoop zou gegooid worden
omdat men geen verwerkingsmogelijkheden heeft voor de opgehaalde fracties.
4. Samenwerking met experten uit het buitenland:
Voor het uittekenen van een lokaal beleid kan inspiratie gezocht worden bij experten in het
buitenland met jarenlange ervaring op dit terrein. In het verleden zijn zo reeds experimenten
opgezet in een samenwerking tussen Roemeense gemeenten en Belgische instellingen en
organisaties zoals Interleuven, OVAM en VLACO op het technische terrein. Met de VZW
Somepro werd samengewerkt op vlak van communicatie met de burger.
5. Betrekken van de bevolking:
Het lokale beleid moet van bij het begin de bevolking betrekken bij dit beleid. Hiervoor
moeten alle vormen van communicatie worden ingezet. Deze communicatie moet gericht
worden op de individuele burger, maar ook op georganiseerde groepen binnen de gemeente.
Samenwerking met scholen, jongerenorganisaties, mannen- en vrouwenbewegingen,
mutualistische organisaties, milieugroepen, … is belangrijk om de burgers te sensibiliseren
over het belang van het milieubeleid. Ideeën om te werken aan preventie, sorteren van afval,
organiseren van actiedagen rond milieu in samenwerking met jongerenorganisaties, …,
kunnen gehaald worden uit de informatiebrochure die VZW Somepro hierover heeft
opgemaakt (Roemeens en Engels). Te bestellen via info@somepro.be .

