Sluikstorten
Sluikstorten is verboden en strafbaar. Zo eenvoudig is dat. En toch ontsieren plastic zakjes
met huisafval of achtergelaten groot afval de laatste jaren steeds meer onze straten,
pleintjes en groenzones. En één sluikstort trekt er weer andere aan. Daar moeten we
samen iets aan doen. Zo maken we wonen en leven in Hoegaarden opnieuw een stuk
prettiger.
WAT IS SLUIKSTORTEN?
Zodra je afval ergens achterlaat, opslaat of stort op een manier die niet aan het
politiereglement voldoet, spreken we van sluikstorten.
Ook in de volgende gevallen spreken we van sluikstorten: huishoudelijk afval dumpen in
afvalkorven op openbare plaatsen, frituurolie of andere vloeistoffen in de rioolputten gieten,
verkeerd aangeboden en niet opgehaalde huisvuilzakken buiten laten staan, afval aan de
(gesloten) toegangspoorten van het containerpark achterlaten.
WAT KAN HET KOSTEN?
Naast de veroordeling tot een boete of een andere straf, zal de overtreder ook moeten
instaan voor de kosten van het opruimen en/of reinigen. Dat kan hoog oplopen. De
belasting op het ophalen weghalen van sluikstorten is bepaald in een reglement.
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HOE REAGEREN BIJ SLUIKSTORTEN IN UW BUURT?
Contacteer de milieudienst of doe een melding via het e-loket. De milieuambtenaar
contacteert de politie, die ter plaats gaan voor een vaststelling en geeft opdracht het afval
zo snel mogelijk op te ruimen. Daarbij tracht men de overtreder te identificeren. Wordt die
gevonden, dan gaan zijn/haar gegevens onherroepelijk naar de politie en/of een beëdigd
ambtenaar.
WILT U ZELF ZWERFVUIL EN SLUIKSTORTEN OPRUIMEN?
U kunt zelf ook aan de slag alleen, met buren, met een vereniging, … De gemeente kan u
hierbij helpen door bijvoorbeeld te zorgen voor zakken, gratis breng- of haalmogelijkheid
voor het ingezamelde zwerfvuil, …. Neem hiervoor contact op met de dienst Leefmilieu.
Informatie en contact: milieudienst@gemhoegaarden.be
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