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Vraag nr. 17 van Mattias Vandemaele van 17 maart 2016 
 

Sluikstorten 

De stad kondigde deze week aan dat het aantal GAS-vaststellingen m.b.t. sluikstort x4 is t.o.v. 2014. 

Daarbij volgende vragen: 

- Hoeveel meldingen m.b.t. sluikstorten kreeg het meldpunt (graag evolutie over 5 jaar)? 

- Hoe evolueerde het aantal interventies (+ indien mogelijk ook het gewicht van het opgeruimde 

afval) de afgelopen 5 jaar? 

- Welke acties zet de stad op om het sluikstortprobleem aan te pakken?  

Antwoord 
 

1. Hoeveel meldingen m.b.t. sluikstorten kreeg het meldpunt (graag evolutie over 5 

jaar)? 

 

Jaar sluikstort zwerfvuil 

2011 710 318 

2012 893 212 

2013 941 149 

2014 1270 153 

2015 878 181 

2016 * onvolledige 
cijfers, louter ter info 

239 34 

 

  



 

2. Hoe evolueerde het aantal interventies (+ indien mogelijk ook het gewicht van het 

opgeruimde afval) de afgelopen 5 jaar? 

 

Jaar Zwerfvuil via 
meldpunt 

Sluikstort via 
meldpunt 

GAS-vaststellingen Boetes Bemiddeling 

2011 318 710 84   

2012 212 893 71 42 4 

2013 149 941 172 75 13 

2014 153 1270 61 39 2 

2015 181 878 229 133 1 

 

3. Welke acties zet de stad op om het sluikstortprobleem aan te pakken? 

Om het sluikstortprobleem aan te pakken, doet de stad o.a. het volgende:  

 

- gebruik maken van GAS om overtreders te beteugelen 

- controles door politie en gemeenschapswachten van hotspots voor sluikstorten 

 - sensibiliserende acties: 

   * aanmoedigen van burgers om zich als Netheidsmeester of Glasbolpeter te registreren  
              (artikel Stadskrant november 2015); 

   * Opleiding Netheidsmeester door Imog in stadhuis (januari 2016); 
   * Scholen motiveren om zwerfvuilacties op touw te zetten (met ondersteuning van de  

              stad). 

 
 

 

Vraag nr. 18 van Mattias Vandemaele van 17 maart 2016 
 

De werking van Habbekrats in Kortrijk 

Groen Kortrijk kent het verhaal van de fusie van het jeugdwelzijnswerk in onze stad. Groen stelt vast 
dat de VZW AJKO goed werkt in onze stad. Toch hebben we een aantal vragen over de vzw 

Habbekrats die er voor gekozen heeft om niet mee te stappen in het verhaal van AJKO. Binnen de 

visiegroep van AJKO wordt nagedacht over de verdere ontwikkeling van AJKO/het jeugdwelzijnswerk 
in onze stad. Daarom graag antwoord op volgende vragen: 

1. Heeft de stad kennis van de doelstellingen, de methodiek, het bereik, de resultaten... van de lokale 

werking van Habbekrats in Kortrijk? Zo ja, graag een overzicht. 

2. Is Habbekrats op de één of andere manier nog erkend als werking/vereniging in onze stad? En 

kunnen ze bijgevolg beroep doen op de 'rechten ' van de erkende Kortrijkse verenigingen (lokale 
OC' s, uitleendienst,...)? Zo nee, wanneer en waarom werd de erkenning ingetrokken? 

3. Is er contact tussen de stad (politiek en/of administratie) en Habbekrats (lokaal/bovenlokaal)? 

4. Zijn er sinds de oprichting van VZW AJKO nog initiatieven geweest om de werking van Habbekrats 

te betrekken in het jeugd-welzijnsbeleid?  

5. Gesteld dat Habbekrats zou kunnen aantonen dat ze een inhoudelijke voldoende sterke werking 
ontwikkelen en een voldoende groot bereik hebben, wat zijn dan de mogelijkheden om voor die 

werking toch opnieuw erkenning (moest die er niet meer zijn) en ondersteuning te kunnen krijgen? 



Antwoord 
 

1. Heeft de stad kennis van de doelstellingen, de methodiek, het bereik, de resultaten… van de 

lokale werking van Habbekrats in Kortrijk? Zo ja, graag een overzicht. 

Eind september 2014 vond het laatste gesprek plaats met vzw Habbekrats. Enkele maanden 

voordien werd de keuze gemaakt om alle werkingen naar kwetsbare kinderen en jongeren te 
bundelen in de nieuwe vzw AjKo. Habbekrats koos er voor om niet mee te stappen in dit 

verhaal. Hun vraag bleef om daarnaast een aparte subsidiëring te krijgen voor hun eigen 
werking. Vanuit de stad werd er nog gepoogd om eventueel gebruik te kunnen maken van 

hun gebouw maar het voorstel vanuit Habbekrats bleek financieel onrealistisch te zijn. 

Sindsdien zijn er geen contacten meer geweest wat betreft een erkenning, samenwerking… 
De werking van Habbekrats werd sinds 2006 jaarlijks ondersteund met € 100.000 vanuit de 

stad. Hiervoor werd telkens een samenwerkingsovereenkomst afgesloten voor drie jaar 
waarbij er een jaarlijkse evaluatie en bijsturing gebeurde. Er was toen een duidelijk zicht op 

wat de doelstellingen, de methodiek… waren.  

Sinds enkele maanden worden weer instuifmomenten voorzien in het gebouw. Net als bij vzw 
AjKo worden ook hier heel wat jongeren bereikt. Op vandaag wordt het gebouw op woensdag 

en vrijdag opengezet voor de jongeren. Er is één vrijwilliger/jeugdwerker die, met soms 
ondersteuning van een jeugdwerker uit Oostende, het gebouw openhoudt. Dit levert geregeld 

wat spanningen op tussen de jongeren. 
 

2. Is Habbekrats nog op de één of andere manier erkend als werking/vereniging in onze stad? 

En kunnen ze bijgevolg beroep doen op de ‘rechten’ van de erkende Kortrijkse verenigingen 

(lokalen OC’s, uitleendienst…)? Zo nee, wanneer en waarom werd de erkenning ingetrokken? 

 
Habbekrats Kortrijk is op vandaag geen erkende vereniging in de stad. Jeugdinitiatieven 

dienen jaarlijks hun subsidie- en contactgegevens in te dienen. Voor het werkingsjaar 2014-
2015 en 2015-2016 werd er door Habbekrats geen formulier ingediend,  dit na verschillende 

oproepen (papieren versie, mail). Daarom besliste het CBS in zitting van 30/03/2015 om 

Habbekrats Kortrijk niet langer te erkennen. Op dat moment was er ook al maanden geen 
werking meer in het gebouw in Kortrijk.  

 
3. Is er contact tussen de stad (politiek en/of administratief) en Habbekrats 

(lokaal/bovenlokaal)? 

 

Op vandaag is er geen contact tussen het CBS en Habbekrats. Ook niet tussen vzw AjKo/JC 

Tranzit en Habbekrats. Dit omdat er lange tijd geen actieve werking meer was.  
 

4. Zijn er sinds de oprichting van vzw AjKo nog initiatieven geweest om de werking van 

Habbekrats te betrekken in het jeugd-welzijnsbeleid? 

 

Nee. Na de vele gesprekken en een debat in de gemeenteraad naar aanleiding van de nieuwe 
aanpak in Kortrijk, menen wij dat de bal niet in ons kamp lag. Het zoeken naar samenwerking 

botste steeds op de vraag naar personele ondersteuning vanuit Habbekrats. Een andere 
samenwerking was niet bespreekbaar. 

Na vele maanden afwezigheid in Kortrijk, werd er af en toe een evenement georganiseerd in 
het gebouw van Habbekrats. Sinds enkele maanden is er wel weer een vast aanbod op 

woensdag en vrijdag. Vanuit de stad hebben we ons hier nooit tegen verzet. Integendeel, elk 

initiatief dat een waardevolle bijdrage levert ten gunste van maatschappelijk kwetsbare 
kinderen en jongeren, juichen we toe. 

Vanuit Habbekrats werd een samenwerking met vzw AjKo nooit officieel gevraagd. Enkele 
verwijten via facebook en krantenartikels was de enige communicatie die we ontvingen. 

 

De schepen van Jeugd en de verantwoordelijken van vzw AjKo zijn altijd bereid om met 
Habbekrats rond de tafel te zitten om te horen hoe zij de werking in Kortrijk verder zien. Het 

lijkt ons logisch dat een organisatie duidelijk maakt wat ze in Kortrijk wensen te realiseren en 
de vraag stelt aan het CBS. 

 



5. Gesteld dat Habbekrats zou kunnen aantonen dat ze een inhoudelijk voldoende sterke 

werking ontwikkelen en een voldoende groot bereik hebben, wat zijn dan de mogelijkheden 

om voor die werking toch opnieuw erkenning (moest die er niet meer zijn) en ondersteuning 

te kunnen krijgen? 

 

Habbekrats Kortrijk kan een aanvraag tot erkenning als jeugdinitiatief indienen bij JC Tranzit. 
Ze worden dan uitgenodigd op een erkenningscommissie – bestaande uit personeel van JC 

Tranzit en leden van de Jeugdraad - waar ze hun werking kunnen komen toelichten. De 
commissie geeft dan een advies aan het college dat de uiteindelijke beslissing neemt. 

Concreet diende Habbekrats Kortrijk onlangs deze erkenningsaanvraag in. Ze werden 

uitgenodigd op de commissie van 24/03/2016. Als ze hierna effectief erkend worden, dan 
kunnen ze genieten van praktische ondersteuning door de stad. Op financiële ondersteuning 

kunnen ze evenwel geen aanspraak maken omdat ze niet tot de jeugdwerkvormen behoren 
die daartoe vastgelegd werden in het subsidiereglement. 

 
 

 


