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Het vergroten van  
de pakkans moet een  

gedragswijziging stimuleren

Camera’s 
moeten 

sluikstorten  
tegengaan
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Onderzoek 
toont aan dat 
mobiele camera’s 
effectief zijn bij 
het ontraden of 
betrappen van 
sluikstorters. 
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Liesbeth, vanaf dit najaar zullen er dus 
camera’s in onze gemeente hangen om 
sluikstorters te betrappen?
Klopt, we starten met een pilootproject met 
verplaatsbare camera’s. Onderzoek toont 
aan dat zo’n systeem effectief is bij het 
ontraden of betrappen van sluikstorters.

Hoe groot is het sluikstortprobleem in 
onze gemeente?
In 2020 registreerde de gemeente een triest 
record: de dienst Wegen en Groen moest uit-

rukken voor maar liefst 373 sluikstortmel-
dingen. De voornaamste ‘hotspots’ om afval 
te dumpen zijn drukke verbindingswegen en 
afvalverzamelplaatsen waar containers of 
vuilbakken staan. De strijd tegen sluikstor-
ten is er één die je jammer genoeg elke dag 
opnieuw moet voeren.

Wat zijn de voordelen van het nieuwe 
camerasysteem?
Het inzetten van camera’s kan zowel sensi-
biliserend als sanctionerend werken. Door 

Kortenberg 
zet mobiele 
camera’s in tegen 
sluikstorten
Sluikstorten is een bron van ergernis voor veel inwoners. Ondanks de 
inspanningen van de netheidsploegen en zwerfvuilvrijwilligers blijft sluik-
storten een hardnekkig probleem. Het gemeentebestuur wil door middel 
van een mobiel videobewakingssysteem het probleem gericht aanpakken. 
Milieuambtenaar Liesbeth Vanobbergen geeft een woordje uitleg.

BINNEN
KOMER
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de pakkans te vergroten, willen we ook een 
gedragswijziging stimuleren.
Het gemeentebestuur koos voor een ‘slim’ 
camerasysteem met twee ingebouwde 
camera’s: één lens brengt de inbreuk in 
beeld en de andere filmt een ruim kader. De 
nachtzichttechnologie in de camera zorgt 
ervoor dat de beelden ook ‘s nachts van 
optimale kwaliteit zijn. De werking ver-
loopt bijna geheel automatisch zodat onze 

Week van de Handhaving
Tijdens de Week van de Handhaving besteedt het gemeentebestuur van Kortenberg 
extra aandacht aan sluikstorten en zwerfvuil. Het opruimen van zwerfvuil en sluikstort 
kost immers handenvol geld. Ook de impact van zwerfvuil en sluikstorten op het milieu 
is groot. Al het gedumpte materiaal is bovendien verloren voor recyclage.
Tijdens de actieweek van 4 tot en met 10 oktober zullen de gemeenschapswachten  
extra uitkijken naar vervuilers. Overtreders mogen zich verwachten aan een boete, 
maar de gemeentelijke diensten zullen ook de tijd nemen om positief gedrag te waar-
deren en te belonen. Hou jij Kortenberg ook mee proper?

Een test in  
Erps-Kwerps  
was een succes: 
op één week  
tijd werden er 
maar liefst vier  
overtreders  
betrapt.   

bevoegde personen efficiënt de beeldfrag-
menten kunnen analyseren. Het voordeel 
van een verplaatsbare camera is dat we 
meerdere locaties kunnen controleren.

Vlak voor de zomer werd het  
camerasysteem kort getest in  
Erps-Kwerps. Een succes?
Deze locatie werd al langer in de gaten 
gehouden, maar een dader kon nog niet 

gevat worden. De test bleek een succes: 
op één week tijd werden er maar liefst vier 
overtreders betrapt. Hetzelfde systeem 
wordt nu drie maanden lang intensief 
getest en zal na een positieve evaluatie 
definitief worden ingevoerd. 
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