
Advies Seniorenraad  
 

Datum :      8/06/2015 

Volgnummer:    SRWI/2015/003  

Gericht aan :    Districtscollege Wilrijk 

Contactpersoon Ouderenraad :  Freddy Teughels 

Contactpersoon Administratie :  Dimitri Commers  

Advies : 

 

Sorteerstraten 

Eventuele volledige of gedeeltelijke vervanging van afvalophaling door het installeren van plaatsen 

voor afvalstorting. (sorteerstraten). 

 

De Wilrijkse adviesraad voor senioren vraagt aan het districtscollege om bovenvermeld punt te 

bespreken. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Achtergrond  en  Argumentatie : 

 

Advies betreffende eventuele invoering van sorteerstraten in Wilrijk naar aanleiding van de 

aangekondigde proefopstelling. 

 

Het wekelijkse ophalen van gesorteerd afval creëert weinig hinder en is vooral voor senioren 

gemakkelijk. Niemand vindt dit een slecht systeem. Per straat is er ongeveer vijf minuten lichte 

hinder per week. Senioren zijn er geen vragende partij voor om dit systeem te wijzigen naar vaste 

afvalstortplaatsen (sorteerstraten) waar zij zelf hun afval moeten naar toe brengen. 

 

Waarom niet? 

 

1. In het Wilrijks bestuursakkoord staat dat men ouderen langer zelfstandig wil laten thuis 

wonen en dan druist het gebruik van sorteerstraten er toch tegen in. 

Meer en meer gaan winkelketens aan huis leveren, komt de zorgverlening aan huis, 

bankieren we van thuis uit, enz... Maar met sorteerstraten zouden ouderen dan zelf hun 

afval over enkele honderden meters moeten verplaatsen. 

2. Slechtzienden, mensen die slecht te been zijn, rollatorgebruikers en rolstoelgebruikers, wat 

vaak bij ouderen voorkomt, kunnen moeilijk met hun afval onder de arm minstens 200 meter 

ver lopen om het te dumpen. 

3. Door het plaatsen van deze installaties zullen onvermijdelijk ettelijke parkeerplaatsen 

verdwijnen wat in ons district al een zeldzaam goed is. Men moet immers plaats voorzien 

voor de lediging en voor zij die alleen maar met hun auto  deze plaats kunnen bereiken. 

4. Dergelijke sorteerstraten zullen, zoals reeds bleek, sluikstort bevorderen. 

5. Sorteerstraatjes zal tot meer verkeersdrukte leiden en de hinder zal groter zijn dan bij het 

bestaande systeem waar niemand problemen mee heeft. 



6. De toekomst zal moeten uitwijzen of dergelijke afvalconcentraties in dicht bewoonde 

buurten niet zal leiden tot aantrekken van ongedierte, reukhinder en constante 

lawaaioverlast voor de omwonenden. 

 

 

 

Standpunten : 

 

De Wilrijkse adviesraad voor senioren geeft om bovenstaande redenen een ongunstig en zelfs 

negatief advies om sorteerstraatjes in Wilrijk te implementeren. Zeker als deze in plaats van de 

huidige afvalophaling zou komen. Zelfs als het bijkomend is, dan nog zien wij geen meerwaarde, 

enkel misschien op pleinen dichtbij hoogbouw, waar de hinder beperkt blijft en het voor sommigen 

nuttig kan zijn. 

 

Het gebruik van sorteerstraten kan eventueel wel bij nieuwbouw (bv. Nieuw Neerland) of bij 

hoogbouw, daar waar de bewoners het opportuun vinden en op voorhand goed weten waar ze aan 

toe zijn. 

 

 

Proces en betrokkenen :  

 

Dit advies werd uitvoerig besproken op de adviesraad van 08/06/2015. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bijkomende informatie : 

 

 

 


