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VERZOEKSCHRIFT aan het LOKAAL BESTUUR van de Stad Oostende 

 
 
Betreft:  Ophalen bioafval (gft) vanaf 2024 
 
Geachte,  
 
Hierbij wenst PRO-Actief Belgium afd. Oostende vertegenwoordigt door zijn voorzitter de heer 
Wyffels René zich te richten aan het Agentschap Binnenlands Bestuur zoals in artikel 28 van de 
Grondwet, artikel 304 §2 van het decreet lokaal bestuur zoals bepaald 
 
Redenen: 
 
De Vlaamse overheid besliste dat er vanaf 2024 geen bioafval (gft) (schillen, resten van groenten, 

fruit en aardappelen, vlees- en visresten en eierschalen, alsook onkruid, klein snoeiafval, bladeren en 

gemaaid gras) niet meer in de restafvalzak mag worden verzameld.  

In de krant Het laatste Nieuws lezen wij met verbazing: “Stad Oostende zorgt ervoor dat het Gft-afval 

aan huis wordt opgehaald én dat er geen bijkomende kosten zijn voor de Oostendenaars. 

Integendeel, het wordt goedkoper. We hebben beslist dat een Gft-afvalzak van 40 liter slechts 0,50 

euro kost. Voor een restafvalzak van 30 liter betaal je 0,70 cent. Zo wordt Gft-afval laten ophalen 

voor de Oostendenaars goedkoper”, aldus eerste schepen Björn Anseeuw, bevoegd voor Afvalbeleid.” 

PRO-Actief Oostende is onder de indruk over de reken effening van eerste schepen Björn Anseeuw 

(N-VA). Waar de Oostendenaars tot 2024 meer één zakje nodig hadden, moeten er vanaf 2024 dus 

twee aangekocht worden. Nu voor alle andere Oostendenaars, is dit heel duidelijk, een bijkomende 

kost.  

De problemen voor tal van Oostendenaars krijgt echter GEEN aandacht. Op de vloeren van het 

stadhuis, horen wij achter verborgen hand. “Het ophalen van de GFT-afval zou in een 14-dagen ritme 

gebeuren”.  

Dit is voor PRO-Actief Oostende onaanvaardbaar en wereldvreemd. “Heel wat Oostendenaars 

wonen niet in een luxeappartement met een terras of tuin. Zij worden verplicht, in hun 

appartement te composteren. Met gevolgen zoals, insecten en geuroverlast. Wereldvreemd wat in 

het stadbuis zowat de laatste tijd beslist wordt”. Aldus; Wyffels Rene partijvoorzitter van 

burgerpartij PRO-Actief Oostende.    
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Op de website van de stad Oostende lezen wij: “Woon je op een appartement? Je kan gratis een 

compost emmertje vragen bij de compostpaviljoenen tijdens de openingsuren”. Indrukwekkend is de 

informatie op de officiële website van de stad Oostende.  

PRO-Actief Oostende vraagt dan ook aan het stadbestuur, met de sociale 

huisvestigingsmaatschappijen voor een zoektocht naar mogelijke oplossingen aan tafel te willen gaan 

zitten. Zij hebben geen alternatief, als in het appartement te moeten composteren. Hierbij willen wij 

dan ook verwijzen, naar de gezondheidsproblematiek omtrent composteren in gesloten ruimtes.  

Bij het composteren ontstaan een groot aantal verschillende micro-organismen (bacteriën, 

schimmels, protozoa, ...) zet organische stof door oxidatie met zuurstof om in CO2 en water. 

Daarnaast ontstaan afhankelijk van het uitgangsmateriaal (bv. aanwezige N- en S-verbindingen) een 

aantal restgassen, zoals ammoniak en vluchtige zwavelverbindingen, die aanleiding kunnen geven tot 

geurhinder. 

WAARSCHUWING op officiële websites:  

1. Zorg voor voldoende doorluchting, vochtigheid en variatie van de composthoop. Dan krijg 

je geen last van ongewenste gassen en stank. 

2. Plaats een composthoop minimaal 5 meter van een oppervlaktewater vandaan (zoals een 

sloot). Zo voorkom je vervuiling van het oppervlaktewater door uitspoelende meststoffen 

uit de compost. 

VRAGEN: 

➢ Welke maatregelen zal het stadsbestuur nemen, de boven vernoemde problematiek 

vanwege composteren in geslote ruimte voor de Oostendenaars zonder tuin of terras te 

voorkomen?  

➢ Is het stadsbestuur willens, met de sociale huisvestigingsmaatschappijen aan de tafel te 

gaan zitten voor een zoektocht naar mogelijke oplossingen? 

➢ Kan het stadsbetuur Oostende bevestiggen, dat een mogelijk ophaling van GFT 14-dagelijks 

zou gebeuren?  

➢ Heeft het stadsbestuur kennis, over de mogelijke gevaren van composteren in gesloten 

ruimtes voor de bewoners ?  

  

PRO-Actief Oostende verwacht dan ook van het stadbestuur, rekening te willen houden met de tal 

van Oostendenaars die NIET beschikken over een tuin of terrasje.  

Wij kijken alvast uit naar uw antwoord.  

 
 

Met de meeste hoogachting 

Wyffels René F. B.                             Vanacker A. 

                        PARTIJVOORZITTER                         PARTIJSECRETARIS  


