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Van: Jef Maes <jef.maes@sint-niklaas.be> 
Verzonden: donderdag 10 oktober 2019 21:25 
Aan: Algemeen directeur; Bestuursadministratie; Filip Baeyens 
Onderwerp: Schriftelijke vraag ivm. gewichten GFT-afval 
 

Geachte Schepen, 
 
Wanneer je inlogt via https://grijzecontainer.mijncontainer.be/ dan kan je daar na het inloggen 
de gewichten zien van het restafval dat je hebt aangeboden de voorbije periode. 
Op die pagina staat ook GFT. Vandaar enkele vragen: 
Is het de bedoeling dat daar ook het gewicht van het aangeboden gft-afval gaat verschijnen? 
De gft-containers beschikken nochtans niet over een chip. Gaan de gft-containers in de 
toekomst van een chip worden voorzien? Zo ja, wanneer wordt dat gepland? 
 Is het de bedoeling om in de toekomst ook het gft-afval aan een tarief per gewicht te 
onderwerpen? 
 
Graag enige toelichting. 
Dank bij voorbaat. 
 
Met vriendelijke groeten, 
Jef Maes 
Raadslid. 
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bijlagen

antwoord op uw schrifteliike vraag in verband met gewichten GFT-afval

Geachte raadstid Maes

Gezien het inderdaad kLopt dat de GFT-containers niet over een chip beschikken, kunnen de
i ndividuete gewichten n iet weergegeven worden.
Het chippen van de GFT-containers is alvast niet voorzien in het nieuwe ondernemingspLan. De
reden hiervoor is budgettair van aard. Verder is het ook zo dal er geen aantoonbaar verband is

tussen miLieuprestaties inzake GFT en containers met of zonder chip. ln Vlaanderen gebeurt dit
vandaag eerder nog op beperkte schaat.

Hopend u hiermee votdoende geïnformeerd te hebben;

Hoogachtend

Namens het college van burgemeester en schepenen
ln opdracht:

an Verhulst [ip Baeyens Petqr Buysrogge
burgemeester wd.atgemeen directeur schepen
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