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De kringlooopwinkel van Sint-Gillis:  

een sociaal, economisch en ecologisch project 
 

De ontwikkeling van de circulaire economie is essentieel om de afvalproductie te 
verminderen, de opwarming van de aarde tegen te gaan en de kwaliteit van ons milieu 
te verbeteren. De gemeente Sint-Gillis heeft daarom beslist om een kringloopwinkel te 
openen die vooral zal inzetten op de inzameling, sortering en herwaardering van grof 
huisvuil om dit te verkopen in een sociale winkel.  

De economische activiteiten van de kringloopwinkel via opleidings- en 
herinschakelingsprogramma’s bevorderen de werkgelegenheid en de tewerkstelling van lager 
en middelmatig geschoolde werkzoekenden die buiten het traditionele arbeidscircuit vallen. 
De kringloopwinkel heeft ook tot doel om het aanbod van de openbare reinigingsdienst aan de 
burgers van Sint-Gillis aan te vullen en om lokale verenigingen die actief zijn in het 
hergebruik meer zichtbaarheid te geven. 

 

 
1. Oorsprong van het project 

 
• In 2016 voerde de vzw Groupe One in samenwerking met de gemeente Sint-Gillis een 

technische en economische haalbaarheidsstudie uit met financiering van de 
projectoproep ‘Sociale Economie’ van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De acties 
op het terrein voor deze studie bevestigden de relevantie van het project en leidden tot 
een duidelijke visie op het opleidings- en inschakelingstraject voor het beroep van 
kringloopmedewerker. 
 

• In 2017 kocht de gemeente met eigen middelen voor een bedrag van 2,4 miljoen 
euro het gebouw ‘VDS’ tussen de Belgradostraat, de Fonsnylaan en de 
Drukkerijstraat met een oppervlakte van 1500 m2.  
Hetzelfde jaar werd de gemeente Sint-Gillis geselecteerd voor de projectoproep van 
Leefmilieu Brussel aan de Brusselse gemeenten en OCMW's voor de uitvoering van 
ecologische en duurzame projecten. 
 
Eind 2017 werd het programma van het stadsvernieuwingscontract Koning 
goedgekeurd en werd het gebouw ‘VDS’ opgenomen in het programma van het SVC 
Koning. Het project bestaat uit de inrichting van de definitieve kringloopwinkel op het 
gelijkvloers en koopwoningen op de verdiepingen. Het budget voor de inrichting van 
de kringloopwinkel is 2 miljoen euro.  
 
In 2018 werd de vzw Sociale kringloopwinkel van Sint-Gillis opgericht onder impuls 
van de gemeente Sint-Gillis en Groupe One. Hetzelfde jaar gaf de gemeente Sint-
Gillis het opdrachtgeverschap van deze operatie van het SVC Koning aan Citydev, 
dat de inrichting zal afwerken volgens de wensen van de gemeente en de 
koopwoningen op de verdiepingen zal realiseren.  
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Tegelijk zal de gemeente, om het gebouw in deze lange periode niet leeg te laten 
staan, een bedrag van 80.000 euro uit eigen middelen investeren in de renovatie van 
het gebouw met het oog op een tijdelijk gebruik door de kringloopwinkel, die er vanaf 
2019 zijn intrek zal nemen. 
 
De werkzaamheden voor de renovatie van de site zouden begin 2023 moeten starten 
en uiterlijk midden 2025 moeten eindigen. Dat betekent dat de kringloopwinkel van 
Sint-Gillis in die periode ergens anders ondergebracht zal moeten worden.  
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2. Doelstellingen 
 

• Sociale doelstellingen 
 
- Gedragsverandering van de burgers en aanvulling van het aanbod van de 

openbare reinigingsdienst aan de burgers van Sint-Gillis. 
- Een ontmoetingsplaats en een plek voor socio-culturele activiteiten. 
- Sterkere banden tussen kleine recyclage-actoren in Sint-Gillis en meer 

zichtbaarheid voor lokale verenigingen die actief zijn in hergebruik.  
 

• Milieudoelstellingen 
- Vermindering van het afval dat vernietigd wordt en de milieueffecten ervan. 
- Een tweede leven voor grof huisvuil met circulaire en milieuvriendelijke 

recyclagemethoden. 
- Een zo laag mogelijk energieverbruik en de ontwikkeling van duurzame en 

hernieuwbare energie voor de productieve activiteiten en de algemene werking 
van de kringloopwinkel. 
 

• Economische doelstellingen 
- Werkgelegenheid en tewerkstelling voor werkzoekenden met lage of middelmatige 

opleidingsniveaus die buiten het traditionele arbeidscircuit vallen door middel van 
een opleidings- en inschakelingsprogramma.  

- Een tweede leven voor goederen met economische waarde in het lokale 
economische circuit. 

- Opleidingsmogelijkheden en lokale economische activiteiten.  

 

Onze missie in beeld: https://www.youtube.com/watch?v=cNwOQMoh2W4&t=2s 
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3. Potentiële vermindering van de afvalberg 
  

Er zijn twee ophaalsystemen van het grof huisvuil voor de bewoners van Sint-Gillis:  

- een gewestelijk systeem van het Agentschap Net Brussel (ophaalwagen die 12 keer 
per jaar langskomt en per keer 60 m3  kan ophalen) 

- een lokaal systeem van de gemeentelijke reinigingsdienst. 

Vroeger werd 100% van het opgehaald grofvuil (482.46 ton/jaar, of 9 kg/jaar/bewoner) op het 
grondgebied van Sint-Gillis vermalen door een huisvuilcompressor van de reinigingsdienst. 
Dat komt neer op een kostprijs voor vermalen en afvoeren van 60.717,589 euro. Toch kan 10 
tot 15% van deze hoeveelheid hergebruikt worden. Dat wil zeggen dat deze voorwerpen na 
reiniging en reparatie opnieuw in het lokale economische circuit terechtkomen en een tweede 
leven krijgen. Een systeem voor de herwaardering van grofvuil kan 15% van de opgehaalde 
meubels of 75 ton/jaar herwaarderen. 
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4. Herwaarderingsproces 
 

De kringloopwinkel heeft vier bronnen van materiaal: 

- thuisophaling,  
- ophaling op straat voor de gemeentelijke reinigingsdienst, 
- giften in de kringloopwinkel zelf (inzamelpunt) 
- giften van bedrijven die verhuizen of hun meubels vervangen.  

De ophalingen gebeuren met een busje. 

Er zijn twee manieren om de voorwerpen een nieuw leven te geven:  

- klassieke reparatie die het voorwerp in zijn oorspronkelijk gebruik herstelt 
- upcycling die het voorwerp een ander gebruik geeft of die het voorwerp pimpt en 

meer waarde geeft.  

      
 

Wat gebeurt er met voorwerpen die onherstelbaar zijn en ontmanteld moeten worden? 

o Recycleerbare materialen worden opgeslagen in de containers die de 
gemeentelijke reinigingsdienst ter beschikking stelt aan de kringloopwinkel. 

o Herbruikbare materialen die van pas kunnen komen bij de reparatie van een 
ander voorwerp worden opgeslagen in een ruimte die daarvoor voorzien is.  

Sinds de opening in april 2019 heeft de Kringloopwinkel van Sint-Gillis 3 tot 4 
thuisophalingen per week verricht.  
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5. Team  
Het dagelijks beheer van de kringloopwinkel is momenteel in handen van de vzw Groupe 
One. Frédéric Houteman houdt zich voltijds bezig met de coördinatie en hij krijgt daarbij 
binnenkort de hulp van twee geco’s. 

 

6. Financiering  
• Eind 2017 heeft de gemeente met eigen middelen een gebouw gekocht voor 

2.400.000 euro. 
• Het huidige project van de kringloopwinkel is gestart dankzij een subsidie van 

Leefmilieu Brussel (190.000 euro over 3 jaar). 
• De gemeente heeft 80.000 euro geïnvesteerd in de inrichting van de ruimtes die 

bestemd zijn voor de kringloopwinkel. 
• Het definitieve renovatieproject van de kringloopwinkel krijgt een subsidie 

van 2.010.000 euro binnen het stadsvernieuwingscontract Koning. 
De opdracht is toevertrouwd aan citydev.brussels, dat eveneens 
koopwoningen zal bouwen op de verdiepingen.                                   

                                
Praktische info 
Adres: Belgradostraat 104, 1060 Sint-Gillis 

Winkel open op zaterdag van 10 tot 18 uur  

Inzamelpunt: vrijdag van 9.30 tot 12.30 uur 

Thuisophaling: bel naar 0475 97 70 19 

Info, agenda van activiteiten: www.recycleriesociale.be 

Facebook: recyclerie sociale 

 

 

PERSCONTACT- Gemeente Sint-Gillis:  

Thierry Van Campenhout : 0496 12 20 86 / Lionel Rubin: 0477 19 96 88 / Willem Stevens - 
0486 64 56 26 - wstevens@stgilles.brussels 

In samenwerking met:            

          


