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OPENBARE ZITTING
Aanvullende punten
Vragen en interpellaties
IR 1 Interpellatie van raadslid Cathy Matthieu: Beperkte Interpellatie: 
Herbruikbaar materiaal  gebruiken bij het leveren van maaltijden aan huis.
IR 1 - Interpellatie van raadslid Cathy Matthieu: Beperkte Interpellatie: Herbruikbaar materiaal  gebruiken bij het leveren van maaltijden aan huis.

Indiener(s):
Matthieu Cathy

Toelichting:
Vraag om herbruikbaar materiaal  te gebruiken bij het leveren van maaltijden aan huis

Wij kregen de melding dat de gebruikers van de dienst "warme maaltijden aan huis" de potjes na 
gebruik niet mogen teruggeven - wat met zich meebrengt dat de gebruiker met een hoop plastieken 
potjes zit wat de afvalberg verhoogt en niet past in een afvalarm beleid. We proberen iedereen 
gevoelig te maken om zoveel mogelijk duurzame verpakkingen te gebruiken.

Zou het OCMW oplossingen kunnen bedenken om deze plastiekberg te vermijden en de maaltijden 
aan huis zo duurzaam mogelijk te leveren?

IR 2 Interpellatie van raadslid David Wemel: Beperkte Interpellatie: 
energiezuinige toestellen voor mensen met minder.
IR 2 - Interpellatie van raadslid David Wemel: Beperkte Interpellatie: energiezuinige toestellen voor mensen met minder.

Indiener(s):
Wemel David

Toelichting:
Mensen in armoede of met een armoederisico zijn vaak aangewezen op goedkope of tweedehandse 
huishoudtoestellen (denk aan wasmachines of koelkasten). Deze toestellen hebben een grotere 
milieu-impact en verbruiken meer elektriciteit dan de energiezuinigere modellen. De toestellen zijn 
misschien goedkoper in aankoop, maar op het eind van de rit zijn ze slechter voor het milieu én voor 
de portemonnee van de betrokken gezinnen.

Vroeger kende onze regio het one, two, frigo project om aan deze problematiek tegemoet te komen, 
maar dat project werd stopgezet.

Momenteel loopt in de Westhoek dan weer een project in samenwerking met samenlevingsopbouw én 
een producent van huishoudtoestellen om energiezuinige toestellen via een systeem van verhuring ter 
beschikking te stellen van de doelgroep.

Groen stelt voor om in het kader van het armoedeplan ook voor onze stad (of regio) een gelijkaardig 
systeem op poten te zetten om zowel voor de mensen in armoede als voor ons milieu winst te 
boeken. Dit sluit voor ons aan bij de doelstellingen van de deelfabriek en de consumentendienst. 


