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HULPBRONNEN- EN
AFVALBEHEERPLAN
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Het verbruik van natuurlijke rijkdommen en de productie van
afval hebben een invloed op onze levenskwaliteit en ons leefmilieu. Er bestaan echter oplossingen om onze consumptiewijzen aan te passen en te evolueren naar een duurzamer beheer van de natuurlijke rijkdommen. In Brussel gaan
burgers, verenigingen, ondernemingen en overheidsinstellingen steeds proactiever tewerk en sluiten zich aan bij de “zero
waste“-beweging.
WIST U DIT?
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De gemiddelde hoeveelheid restafval die een Brusselaar jaarlijks
produceert, bedraagt 190 kg/jaar. “Zero afval”-experimenten
hebben aangetoond dat we die hoeveelheid kunnen terugdringen
tot 1 kg/jaar!

EEN COLLECTIEVE UITDAGING
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De circulaire economie is een politieke prioriteit van de gewestregering die van Brussel een hoofdstad met “zero afval” wil maken.
Een uitdaging voor verschillende doelgroepen met als doel de afvalproductie van gezinnen en ondernemingen tegen 2030 met 20%
te verminderen. Om daartoe te komen, zijn er in het Hulpbronnen- en Afvalbeheerplan verscheidene maatregelen opgenomen om:
• de totale afvalproductie te verminderen;
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• hergebruik en herstellen aan te moedigen;
• het volume en de kwaliteit van de recyclage van grondstoffen
te doen toenemen.

UW MENING INTERESSEERT ONS!

Als inwoner van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt u uitgenodigd om uw mening over het ontwerpplan te geven: van 14 mei
tot 14 juli 2018 loopt er een openbaar onderzoek. Zo verneemt u
ook meer over de evaluatie van de milieueffecten en de sociaaleconomische effecten van de voorgestelde maatregelen. Het ontwerp
zal vervolgens kunnen worden bijgestuurd en aan de regering ter
goedkeuring worden voorgelegd.
Om kennis te nemen van het Plan:
• neem deel aan de informatiesessie op donderdag 28 juni om 18
uur bij Leefmilieu Brussel
• download het ontwerpplan en het milieueffectenrapport op
www.leefmilieu.brussels/afvalplan
• raadpleeg het ontwerpplan bij de dienst Stedenbouw van uw
gemeente of in het Informatiecentrum van Leefmilieu Brussel.
Hoe kunt u uw mening geven?
• Via e-mail: afvalplan@leefmilieu.brussels
• Schrijf naar Leefmilieu Brussel, departement Afval, Havenlaan
86C/3000 in 1000 Brussel.
Meer info:
www.leefmilieu.brussels/afvalplan
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OPENBAAR
ONDERZOEK

6 sleutelmaatregelen
• De “zero afval”-initiatieven van burgers, verenigingen en
gemeenten ondersteunen en begeleiden via coachingopleidingen, subsidies, pedagogische tools.
• In de commerciële sector de aankoop in bulk stimuleren, net als
herstellen en hergebruiken, en ervoor zorgen dat het verbod op
plastic zakjes wordt nageleefd.
• Milieueducatie in scholen ontwikkelen rond duurzaam gebruik
van grondstoffen.
• De professionele afvalinzamelingssystemen diversifiëren en
vermenigvuldigen om afvalverbranding te voorkomen en
hergebruik en recyclage te bevorderen.
• Ondernemingen begeleiden naar “zero afval”, onder meer via
het label “Ecodynamische onderneming”.
• Projecten voor hergebruik en recyclage van bouwmaterialen op
werven financieren en begeleiden.

