
Antwoord op de schriftelijke vraag van gemeenteraadslid Carla Dejonghe aan mevrouw Caroline  

Lhoir, schepen bevoegd voor Milieu en Afvalbeleid, betreffende het gebruik van plastic glazen  

tijdens de feesteliike opening van het Xmas Festival.  

Wij delen uw bezorgdheid inzake duurzaamheid en het klopt dat het gemeentebestuur veel belang 

hecht aan het promoten van een duurzaam gebruik van energie en consumptiegoederen. Er werden 

al verschillende initiatieven genomen in die richting. De gemeente zal bijvoorbeeld binnenkort de 

plastic wegwerpbekers bannen uit het gemeentehuis en overschakelen op duurzamere, herbruikbare 

bekers voor het personeel. De bestelling hiervoor werd al geplaatst. 

Voor de meeste evenementen gebruiken we effectief glazen uit glas van de gemeente (de gemeente 

beschikt over een voorraad van +- 500 champagneglazen), maar voor de aanvang van elk evenement 

maken we telkens een afweging welk materiaal het best gebruikt kan worden, waarbij we rekening 

houden met criteria zoals veiligheid, duurzaamheid, logistieke haalbaarheid en de kostprijs. Voor een 

evenement in de Fabryzaal zullen we bijvoorbeeld normaal gezien altijd glazen uit glas gebruiken. 

Maar voor de feestelijke opening van het Xmas Festival hebben we bewust geen glazen uit glas 

gebruikt, gezien de impact van de plaats van het evenement op de voornoemde criteria. De ervaring 

van vorig jaar leerde ons immers dat door het 'open' karakter van dit evenement (vrije toegang) en 

de grote volkstoeloop die dat met zich meebrengt in een recordtempo een groot aantal glazen 

schuimwijn geschonken en geconsumeerd worden (uiteindelijk werden bijna 900 glazen gebruikt). 

Een groot aantal bezoekers kiest er begrijpelijkerwijze voor om de drukte rond de tafels waar de 

drank uitgeschonken wordt te vermijden en — met een glas in de hand — een bezoek te brengen aan 

de verschillende standen van de kerstmarkt. Op die manier gaan verschillende glazen verloren en is 

het risico op incidenten door bijvoorbeeld ongelukkig geplaatste glazen reêel. Door het groot aantal 

bezoekers op de openingsavond zijn deze "rondzwervende" glazen moeilijk te beheren. Eventueel 

extra personeel hiervoor zorgt ook voor een meerkost. 

Net zoals bij de uitzending op groot scherm van enkele voetbalmatchen van het WK in juni en juli was 

om veiligheidsredenen glas geen optie. Toen werd aan de organisator opgelegd om de dranken te 

schenken in herbruikbare plastic bekers, en ook nu konden heel wat plastic champagneglazen 

gerecupereerd worden. Zij werden afgewassen. 

Ten slotte lagen ook logistieke bekommernissen aan de basis van de beslissing om geen glazen uit 

glas te gebruiken: het transport naar het Dumonplein en de stockage ter plaatse op een ogenblik dat 

de standen nog volop in opbouw waren, kort voor de feestelijke opening, heeft ons mee voor plastic 

glazen doen kiezen. 

De kostprijs voor de 900 plastic glazen bedroeg 228,14 EUR, of 0,2535 EUR per glas. Door hun relatief 

grote stevigheid, werden 157 plastic glazen van vorig jaar afgewassen en opnieuw gebruikt tijdens de 

feestelijke opening, wat zowel een financiêle als ecologische opsteker was. En ook na de feestelijke 

opening van 10 december 2014 werden +- 200 plastic glazen terug meegenomen naar het 

gemeentehuis en afgewassen. 

De kostprijs van de goedkoopste champagneglazen (Makro of Ikea bij voorbeeld) bedraagt ongeveer 

0.50 EUR per glas ofwel het dubbele van de prijs die betaald werd voor de plastic glazen, waarbij we 

er ons uiteraard bewust van zijn dat deze langer meegaan. 

Het aanbod is in constante evolutie en wij denken uiteraard verder na over hoe we dit verder kunnen 

aanpakken. Wij staan overigens open voor eventuele alternatieve voorstellen die u ons zal 

mededelen. 

Caroline LHOIR, Schepen 
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