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SMS Eeklo
Toegevoegd punt aan de gemeenteraad van 21 oktober 2013.

Uitbreiding bladkorven oo het grondgebied van Eeklo.
ln 2007 startte het schepencollege met de plaatsing van 32 bladkorven, verspreid over het
Eeklose grondgebied.
Het nut van deze maatregelwerd bijzonder gewaardeerd bij de bevolking, er was immers het
engagement van de bewoners om de afgevallen bladeren op te ruimen en in de vooaiene korven
te deponeren.
Het aantal werd jaarlijks groter zodat vorig jaar de teller op 350 stuks stond.
Gevolg van dit alles waren propere en veilige wegen.
Ten gevolge van noodzakelijke besparingsmaatregelen werd op voorstelvan de bevoegde
ambtenaar gevraagd om de plaatsing van de bladkoruen stop te zetten. Dit zou een besparing
betekenen van 15000€/jaar. Het schepencollege van 10 september 2013 besliste echter -tegen
het advies van de ambtenaar- een beperkt aantal bladkoruen te plaatsen in straten met een
sterke densiteit van bomen.
De verantwoordelijkheid van het schepencollege wordt in de handen van de Eeklonaar geduwd
Zij beweren immers dal'de bewoners zullen worden aangesproken wanneer de bladeren van
privébomen de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers in het gedrang brengen,
ve rstop p i ng v a n ri ole ri ng e n ve roorza ke n.'

Dit is echt de wereld op zijn kop!
Daarom vraagt SMS Eeklo aan de gemeenteraad om de bladkorven opnieuw uit te breiden tot
het aantal van het voorbije jaar want:
- dit is geen besparing van 15000€. lmmers, het personeel, het materiaal enz moet verder
betaald worden;
- de zuigmachine werd speciaal aangeschaft om die bladkorven te ledigen en kan niet worden
ingezet voor andere taken;
- de veiligheid van de wegen is een kerntaak van de wegbeheerder en van het schepencollege;
- het afuoeren van oppervlaktewater via niet-verstopte rioleringen is een verantwoordelijkheid van
het schepencollege;
- afgevallen bladeren zullen open rioleringen (zoals ondiepe grachten) helemaalonnuttig maken;
- willekeur van plaatsing van die bladkorven want geen exacte regels/criteria om plaats toe te
kennen;

- bladeren van privébomen die op de openbare weg komen kunnen natuurlijk wel in de
bladkorven, uiteraard kan gemaaid privéafualzoals gazon niet!
- de kostprijs in de containerparken voor het brengen van groenafval zal niet duurder zijn voor de

stad want het personeel is er toch ter plaatse en het gewicht aan afual zal niet anders zijn, of het
nu komt vanuit de bladkorven of door eigen aanbreng door de inwoners;
- doordat geen bladkorven staan zal de aanvoer naar het containerpark exponentieel toenemen
met drukkere wachttijden tot gevolg en dus ook meer milieuvervuiling;
- het groenpersoneel door de komende winterperiode toch minder dringend werk heeft en het
uiteindelijk maar om 1 personeelslid gaat;

- het ongenoegen bij de bevolking hierdoor toeneemt;
- het ecologische argument klopt gedeeltelijk, immers, een teveel aan 'rottende' bladeren kan tot
vezuring van de grond leiden;
Besluit
Enig aftikel
Op basis van de opgesomde argumenten beslist de gemeenteraad dat de bladkorven op
Eekloos grondgebied voor 2013 worden uitgebreid tot maximaal 350 stuks.

