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Onderwerp: Ophalen pmd zakken 
 

Geachte schepen(en), 
 
Hieronder het relaas van een buurtbewoner uit de Van Naemenstraat over de ophaling van de PMD-
zakken. 
"Ophaling pmd: om 11u heeft hier iemand alle zakken bekeken en samengezet, dan kunnen ze sneller 
opgehaald worden. 
Iets voor 12uur staan de blauwe zakken er nog. Volle voetpaden (zie foto's). Een mama met kinderwagen 
klaagt dat ze niet door kan... Geen minuut later struikelt een reclameuitdrager over een zak. De  
zak loopt uit... De milieubewuste buurtbewoner ruimt alles op. Een andere zak, een tiental huizen 
verder, wordt weggeschopt door jongeren. Om 12u52 worden de zakken eindelijk opgehaald." 
 
Mocht dit het enige verhaal zijn over deze aanpak, dan zou ik hier geen melding van maken. Maar 
diverse mensen hebben mij al gelijkaardige problemen gesignaleerd.  
 
Ik begrijp dat men de ophaling efficiënt wil organiseren. Maar dit is toch geen goede aanpak. Daarom 
zouden wij willen vragen om: 
 
a. bij het verzamelen van de zakken de voetpaden zoveel mogelijk vrij te houden; 
b. de tijdspanne tussen de groepering en de ophaling zo kort mogelijk te houden zodat de stapels zakken 
niet lang voor hinder kunnen zorgen. 
 
Kunt u hiermee rekening houden want haast en spoed is zelden goed, zegt een oud Vlaams 
spreekwoord. 
 
Met vriendelijke groet, 
Jef Maes 
Raadslid 
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ophalen PMD zakken

Geachte

Sinds de invoering van PMD+ en de coronacrisis wordt er meer PMD aangeboden. Daarom werd
geopteerd om op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag met drie teams uit te rijden en op
vrijdag met twee. Al.te straten waar op die dagen PMD staat, werden op een zo Logisch

mogetijke manier verdeeld tussen de teams. Een team bestaat uit een chauffeur en twee laders.
Op die manier worden voor de PMD-ophal"ing op vrijdagen zes mensen ingeschakel"d en op de
andere dagen negen, dit uit een team van om en bij de 30 personen die ook vele andere taken
op zich nemen. We beseffen dat daar een deadl.ine op zit en dat de PMD, vooral in het centrum
dan, potentieet storend is voor passanten.

Wat we vooraI in het centrum doen, is op bepaalde locaties de PMD-zakken verzamelen en

samen.zetten zodat de chauffeur niet genoodzaakt is om zich Letterl.ijk in de kl.einste bochtjes
en hoekjes te wringen, waardoor we minder tijd verliezen en het risico op ongevalten verkleint.
We houden in de mate van het mogel.ijke rekening metde manierwaarop de zakken gezet
worden zodat er een zekere doorgang bewaard wordt, en meestaI geeft dit geen problemen.
ln de zomervakantie zijn er ook jobstudenten werkzaam en het kan gebeuren dat ze minder .

zorgvul.dig zijn bij het plaatsen en samen zetten van de zakken. De betrokken jobstudenten
werden hierover dezelfde dag nog aangesproken.

Hoogachtend

Namens het college van.burgemeester en schepenen
ln opdracht:

n Verhulst CarL Hanssens
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