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Agenda van de vergadering :
-

Goedkeuring verslag van 16/12/2014
Ingebruikname weegbruggen : stand van zaken
Werkgroep burgemeesterconvenant : stand van zaken
Milieuhandhavingsplan 2015
Varia.

*

1/Goedkeuring verslag van 16/12/2014.
Het verslag van 16 december 2014 wordt goedgekeurd.

2/Ingebruikname weegbruggen : stand van zaken.
a/Beperking aantal categorieën.
Huidige tarieven :

Categorie 1 : Gratis fracties
Categorie 2 : € 0.03 / kg : Bouw- en sloopafval
Categorie 3 : € 0,08 / kg : Hout A en B, groenafval.
Categorie 4 : € 0,16 / kg : Grofvuil, asbest en gipsplaten
Na de installatie van de weegbruggen dient bekeken te worden hoe de werking van het
containerpark zo efficiënt mogelijk kan georganiseerd worden.
Om te vermijden dat bezoekers meerdere malen zich opnieuw moeten aanbieden om de
verschillende afvalfracties te kunnen afrekenen werd voorgesteld het aantal categorieën te
beperken.
De categorie 2 : fractie bouw- en sloopafval aan € 0,03/kg te schrappen.
Deze fractie toe te voegen aan de prijscategorie € 0,08/kg.
Zodat slechts 3 categorieën gehanteerd worden :
Categorie 1 : Gratis fracties.
Categorie 2 : € 0,08 / kg : Bouw- en sloopafval , Hout A en B, groenafval.
Categorie 3 : € 0,16 / kg : Grofvuil, asbest en gipsplaten
De milieuadviesraad geeft hiervoor een gunstig advies.
b/ Inzameling van bedrijfsafval.
Toegangssysteem.
Zelfstandigen die een betalingsbewijs wensen op naam van hun firma ( om fiscale redenen
bv) dienen te beschikken over een gepersonaliseerde toegangsbadge. Deze badge kan
aangevraagd worden op het gemeentehuis aan aankoopprijs.
Indien zij enkel een betalingsbewijs wensen op hun eigen naam kunnen zij zich toegang
verschaffen met hun identiteitskaart.
Afvaltarieven:
Voor zelfstandigen golden dezelfde tarieven met uitzondering van volgende fracties die gratis
zijn voor particulieren maar betalend voor zelfstandigen:
Motorolie (€0,40/liter),
Plastiek (€20,00/m³) en
Piepschuim (€5,00 per zak (max. 1500liter) en €3,33/m³).
De milieuadviesraad gaat akkoord om deze regeling te behouden.
c)Openingsuren containerpark.
Huidige situatie :

Vanaf 1 maart tot en met 30 november :
op woensdag van 14u tot 19u
op vrijdag van 14u tot 18u
op zaterdag van 10u tot 12u30 en van 13u tot 18u
Vanaf 1 december tot 28 februari :
op woensdag van 14u tot 17u30
op zaterdag 10u tot 12u30 en van 13u tot 16u
Openingsuren voor bedrijfsafval : elke maandag van 16u30 tot 18u30

Voorstel om de openingsuren voor de zelfstandigen uit te breiden naar de andere dagen en
ook de particulieren toe te laten op maandagnamiddag.
Nieuwe situatie :
Vanaf 1 maart tot en met 30 november :
op maandag van 16u30 tot 18u30
op woensdag van 14u tot 19u
op vrijdag van 14u tot 18u
op zaterdag van 10u tot 12u30 en van 13u tot 18u
Vanaf 1 december tot 28 februari :
op maandag van 16u30 tot 18u30
op woensdag van 14u tot 17u30
op zaterdag 10u tot 12u30 en van 13u tot 16u
De milieuadviesraad gaat akkoord met deze nieuwe regeling.

Afval van verenigingen tijdens/na een eetfestijn.
Verenigingen die een eetfestijn organiseren kunnen een 1.100liter container huren bij de
gemeente. Zij betalen hiervoor € 50,00 / container. Deze container(s) worden geledigd door
Haviland in de week volgend op het evenement.
Container(s) tijdig aanvragen bij de milieudienst.
3/Werkgroep burgemeesterconvenant : stand van zaken.
Op donderdag 29 maart 2015 had het 1ste intergemeentelijk overleg plaats met Bever en
Galmaarden. Bedoeling is om olv. Dhr. Frank Nevens verder acties en creatieve ideeën uit te
werken.
Op 4 mei 2015 keurde de provincie Vlaams Brabant 12 klimaatprojecten goed waaronder
ook dit van Herne :
“De gemeente Herne krijgt 14.000 euro voor ‘Warme gemeente, Cool kwadrant. Herne werkt aan het
klimaat’. Herne werkt aan de uitbouw van een ambitieus participatief traject en het scheppen van een
positieve atmosfeer rond de voordelen van klimaatvriendelijk leven.”

Vragen rond de nulmeting, maatregelentool, schrijven SEAP, selectie acties, CO2-cijfers,…
kunnen aan bod komen op dinsdag 15 september 2015 tijdens een infosessie in het PIVO.
In Alfresco, een documentenbibliotheek, maakte de provincie een deelsite
Burgemeestersconvenant aan. De bedoeling hiervan is om zoveel mogelijk informatie en
nuttige documenten over het Burgemeestersconvenant centraal samen te brengen.
Daarnaast laat Alfresco gemeenten ook toe om onderling nuttige informatie uit te wisselen
via de eigen gemeentelijke mapjes.
Tegen 1 november 2015 hoopt de provincie met zo veel mogelijk Vlaams-Brabantse
gemeenten een klimaatactieplan (SEAP) in te dienen. Hiervoor moeten we enerzijds de
SEAP-template (een excel) online invullen in het Engels en anderzijds een door de
gemeenteraad goedgekeurd SEAP-document (pdf) uploaden. Dit SEAP-document mag in de
eigen taal opgesteld worden.
Er zal een doodle opgesteld worden om een volgend overlegmoment te plannen met de
werkgroep van Herne.

4/Milieuhandhavingsplan 2015.
Zoals bepaald in artikel 16.2.5 van het Milieuhandhavingsdecreet zal de Vlaamse Hoge
Raad voor de Milieuhandhaving (VHRM) jaarlijks een milieuhandhavingsrapport opstellen.
Alle milieuhandhavingsactoren die deel uitmaken van het Vlaamse Gewest bezorgen
hiervoor alle beschikbare informatie die van nut kan zijn voor de opmaak van het
milieuhandhavingsrapport. Deze gegevens moeten nu reeds op gemeentelijk vlak jaarlijks
gerapporteerd worden.
Vanaf dit jaar moet er ook een milieuhandhavingsplan voor 5 jaar opgemaakt worden door
de handhavingsinstanties zijnde de gemeenten.
Op basis van een voorstel van de VHRM werd een plan opgemaakt.
Dit plan is een leidraad die geconsulteerd kan worden bij klachtenbehandeling.
De milieuadviesraad geeft gunstig advies.
Het plan zal opgestuurd worden naar de VHRM. Het kan, in functie van de noden of
wijzigingen in de wetgeving ( omgevingsvergunning), de komende jaren aangepast worden.

5/Varia.
a)Overlast vallende takken in de Kamstraat (HF).
Bij hevige wind hinderen vallende takken het doorgaand verkeer in de Kamstraat.
Graaf d'Udekem d'Acoz Raoul vraagt om hiertegen op te treden.
De betreffende eigenaar van de percelen zal aangeschreven worden.
b)Actie naambordjes bij trage wegen door de provincie.
Dhr. Theo De Meyer informeert of de gemeente ingetekend heeft op de actie “trage wegen”
Begin dit jaar werden de eerste naambordjes geplaatst in Herne. Ook de komende jaren zal
verder gewerkt worden rond deze actie.
c) Europese Nacht van de Vleermuis 2015
In het weekend van vrijdag 28 en zaterdag 29 augustus 2015 wordt de 19de internationale
Nacht van de vleermuis georganiseerd.
Dhr. Brent Roobaert stelt voor hieromtrent een actie te organiseren in Herne ism. Natuurpunt
en VZW. De Mark ( André Prové.
Afspraken maken omtrent :
Waar organiseren ?
Wie ondersteunt de actie ?
=> wandeling, knutselmoment voor kinderen, ….
Opstarten van een doodle.

