MILIEUJAARPROGRAMMA GEMEENTE HULSHOUT UITVOERINGSJAAR 2011
Samenwerkingsovereenkomst 2008-2013

Bijlage

Hoofdstuk
1
1.1
1.1.1

Aantal verwachte punten

INSTRUMENTARIUM
BASIS
GEMEENTELIJKE DIENSTEN
Volgende personen werken mee aan de uitvoering van het gemeentelijke milieu- en natuurbeleid. Hierbij
wordt ook weergegeven hoeveel % VTE deze personen bezig zijn met het gemeentelijke milieu- en natuurbeleid, alsook hun functie en aanstellingsniveau.

Naam medewerker

Functie

Aanstellingsniveau

Wouter Veraghtert
Jasmine Jacobs

milieuambtenaar B
duurzaamheids- B
ambtenaar

% VTE bezig met
gemeentelijk milieuen natuurbeleid
100
50

De functie milieuambtenaar en duurzaamheidsambtenaar is opgenomen in de personeelsformatie, resp. 1
en 0,5 VTE statutaire betrekking
Het organogram kan steeds opgevraagd worden.
De burger kan klachten melden via volgende kanalen:
 invulstrook die de bevolking uit het viermaandelijkse gemeenteblad kan uitknippen
 de politie
 telefonische aan de milieudienst
 loketmeldingen
 de website
Er worden voornamelijk telefonisch of mondeling via het loket problemen gemeld.
Het meldpunt klachtenbehandeling is gesitueerd binnen de milieudienst. Meldingen kunnen gebeuren aan
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het loket, hetzij per telefoon op volgende nummers 015/22.94.84 waarvan 24uur/24uur een antwoordapparaat kan ingesproken worden, hetzij per mail of met gewone briefwisseling.
Meldingen mbt milieuklachten kunnen voor de politiezone (aanvullen) gebeuren bij de diensten van de milieupolitie. Buiten de kantooruren kunnen meldingen mbt milieuklachten ook steeds gebeuren bij de lokale
politie. Het meldpunt wordt (regelmatig) kenbaar gemaakt via het gemeentelijke infoblad en de website.

1.1.2

Voor een aantal taken kan beroep worden gedaan op intercommunale medewerkers. Het in 1992 opgerichte
intergemeentelijk deskundig team IMD van IOK is een multidisciplinair verlengstuk van de gemeentelijke
milieudienst en verleent ondersteuning, gaande van zuiver juridisch advies tot louter technische bijstand of
een koppeling van beide. Een voorbeeld van deze ondersteuning is het bijkomend advies van IMD bij de
beoordeling van milieuvergunningaanvragen.
Vanaf januari 2009 is Jasmine Jacobs als intergemeentelijke duurzaamheidsambtenaar halftijds voor de
gemeente Hulshout aan de slag gegaan.
HANDHAVING
Voor het toezicht op de toepassing van het milieuvergunningendecreet en zijn uitvoeringsbesluiten, alsmede
op de naleving van milieuvergunningen en de voorwaarden die zijn opgelegd met het oog op de bescherming van oppervlaktewateren, alsook voor het uitvoeren van onderzoeksmaatregelen zijn in 1992 afspraken
gemaakt met politiezone Zuiderkempen.
De huidige milieuambtenaar, Wouter Veraghtert, legde in 2008 met succes de bekwaamheidsproeven in het
kader van de opleiding bedoeld in artikel 59 van het Vlarem I af.
De Gemeente Hulshout onderschreef net als 16 andere Kempense gemeenten een principiële interesseverklaring in een samenwerkingsmodel van een interlokale vereniging rond milieuhandhaving. Dit leek voor
Hulshout de beste oplossing te zijn. Dit samenwerkingsmodel gaat uit van de bestaande kennis en expertise
van de lokale handhavingsactoren, waarbij zowel de gemeentelijke milieuambtenaar, de milieupolitie binnen
de politiezones als de nieuw aan te werven toezichthouders binnen de interlokale vereniging een specifieke
bevoegdheid zullen krijgen. Dit om op die manier tegemoet te kunnen komen aan de bepalingen van het
Milieuhandhavingsdecreet.
Hieronder worden de samenkomstdata in 2010 aangaande milieuhandhaving binnen IOK opgesomd.
5 februari 2010
6 maart 2010
29 maart 2010
2 april 2010
Juni 2010
4 september 2010
27 september 2010
22 november 2010
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Er werd een overlegorgaan opgericht met als doelstelling de oprichting van een interlokale vereniging milieuhandhaving in de loop van 2011. Het samenwerkingsmodel zal in dit overlegorgaan verder worden geconcretiseerd. Er werd een delegatie van betrokken actoren in het overlegorgaan samengesteld om op korte
termijn in verder overleg te treden met de Vlaamse overheid en het parket.
Aangezien duidelijk werd dat ook binnen het samenwerkingverband er per gemeente een lokale toezichthouder moest worden aangesteld, werd Wouter Veraghtert door het schepencollege aangesteld als lokale
toezichthouder.
De milieuambtenaar woonde ook reeds de studiedag „Horeca‟ vanuit het Platform Lokale Milieuhandhaving
(PIH) bij op 26 oktober 2010.

IN1AanstellingT
oezichthouder

In 2010 werden er proactieve controles gehouden. Politie Zuiderkempen werkte in samenwerking met de
centrale politie Turnhout mestcontroles uit. Hierbij werden helicopters ingezet en patrouillewagens. Ook was
er bijstand van de mestbank. Er werden drie acties in het voorjaar en twee acties in het najaar gehouden.
1.1.3

MMIS
De gemeente beschikt over een internetverbinding. Deze is voorzien aan de PC‟s van de milieudienst.

1.1.4

GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR
Het jaarverslag van de gemeentelijke milieuraad voor 2010 werd gerapporteerd via de website www.milieuraad.be
en wordt bijgevoegd als bijlage bij dit milieujaarprogramma. Het verslag werd goedgekeurd in zitting van 15 maart
2011. De statuten van de milieuraad worden ter beschikking gehouden.

1.1.5

IN2Milieuraad

GEMEENTELIJK MILIEUBELEID

In het strategisch beleidsplan 2007-2012 van Hulshout werd er een herkenbaar luik leefmilieu opgenomen.
1.2
1.2.1

1.2.4

ONDERSCHEIDINGSNIVEAU
DUURZAAMHEIDSAMBTENAAR
Jasmine Jacobs werd vanaf 1 januari 2009 aangesteld als gemeentelijke duurzaamheidsambtenaar. De
overeenkomst tussen IOK en de gemeente voor de aanstelling van een duurzaamheidsambtenaar werd bij
het MJP 2010 meegestuurd als bijlage.
MILIEUBELEIDSPLAN (3 punten per jaar)
Niet van toepassing
MILIEUBAROMETER (2 punten per jaar)
Niet van toepassing
MMIS

1.2.5

GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR (1 punt per jaar)

1.2.2
1.2.3
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1.2.6
1.3
1.3.1
2

2.1
2.1.1

De gemeente organiseerde op 20 oktober 2010 een open milieuraad met de infosessie van Velt vzw „De
siertuin zonder gif‟. De actie werd gecommuniceerd via het gemeentelijk infoblad:
de
http://www.hulshout.be/index.php?pageID=871 (3 uitgave 2010) Met deze open milieuraad opteerde de
milieuraad ervoor om inwoners te gaan sensibiliseren rond het gebruik van bestrijdingsmiddelen en hoe zij
toch een mooie tuin kunnen bekomen zonder kunstmatige meststoffen of bestrijdingsmiddelen.
HANDHAVING (1 punt per jaar)
Niet van toepassing
PROJECTEN
MINA-WERKERS
AFVAL
De gemeente rapporteert over alle acties en maatregelen rond afvalpreventie, hergebruik, selectieve inzameling, restafval en illegaal ontwijkgedrag binnen het thema afval via de jaarlijkse „gemeentelijke inventarisatie afvalstoffen‟ van OVAM.
Deze jaarlijkse gemeentelijke inventarisatie afvalstoffen bestaat uit:
- de internettoepassing “Online Afvalstoffen Enquête” http://www.ovam.be/jahia/Jahia/pid/248?lang=null
- het IMJV (integraal milieujaarverslag) voor de gemeentelijke bedrijfsafvalstoffen
- de papieren bijlage 1 “Gemeentelijk afvalstoffenbeleid”
Basis
AFVALPREVENTIE EN HERGEBRUIK
De gemeente Hulshout biedt de inwoners de mogelijkheid om compostvaten en bakken aan te kopen via de
gemeente. De kostprijs van een compostvat is 12,5 euro en een compostbak kost 30 euro. In 2010 werden
er 18 ronde compostvaten, 43 vierkante compostbakken verkocht. Dit brengt het totaal op 930 compostvaten in Hulshout.
De gemeente verspreidt via het gemeentehuis de antireclamestickers. De stickers zijn gratis te verkrijgen via
het loket van de dienst bevolking en de dienst milieu.
De gemeente Hulshout heeft een overeenkomst met de door OVAM erkend kringloop De Kringwinkel Zuiderkempen. In 2010 werd er 61.288,26 kg herbruikbaar afval in Hulshout ingezameld door de Kringwinkel.

2.1.2

De gemeente voerde een passieve sensibilisatieactie uit om afvalpreventie te stimuleren door artikel in de
gemeentekrant te plaatsen over de inzamelactie voor frituurvet en -olie op het containerpark.
Er werd in 2010 ook een speciale brochure rond het thema afval verdeeld. Hierin stonden o.a. enkel tips om
afval te vermijden.
Daarnaast wordt de afvalkrant van IOK ook in onze gemeente verspreid. Hierin werd de selectieve inzameling van GFT, PMD, papier & karton en frituurolie of -vet besproken.
SELECTIEVE INZAMELING EN RESTAFVAL
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Onderstaande tabel geeft de frequentie weer hoe de gemeente Hulshout de selectieve inzameling
van huishoudelijke afvalstoffen organiseert.
Fractie

Minimale inzamelwijze

Aanbevolen minimum frequentie

Fraquentie Hulshout

Huisvuil

Huis-aan- huisinzameling
Containerpark en
huis-aan- huisinzameling
Huis-aan- huisinzameling
Huis-aan- huisinzameling en containerpark
Huis-aan- huisinzameling en containerpark
Huis-aan- huisinzameling en containerpark
Containerpark en
wijkinzameling
containerpark

tweewekelijks

tweewekelijks

4x per jaar via huisaan- huisinzameling
op afroep
tweewekelijks

6x per jaar via huisaan- huisinzameling
op afroep
tweewekelijks

maandelijks

maandelijks

Maandelijks

Maandelijks

tweemaal per maand

tweemaal per maand

4x per jaar
Jaarlijks 1m³ gratis
per gezin

4x per jaar
Jaarlijks 1m³ gratis per
gezin

Grofvuil

GFT-afval
Papier- en kartonafval
Glasafval
PMD
KGA
Hechtgebonden asbesthoudend afval

Op de website van de gemeente Hulshout staat een artikel over selectief slopen en sorteren aan de
bron. (http://www.hulshout.be/downloads/milieu/slopen.pdf)
De hoeveelheid restafval dat in de gemeente Hulshout werd opgehaald ligt lager dan de taakstelling
die wordt opgelegd door het Uitvoeringsplan voor huishoudelijke afvalstoffen (rapportering via de
jaarlijkse afvalstoffenenquête van OVAM).
2.1.3

OPRUIMEN ACHTERGELATEN STOFFEN

Niet van toepassing.
2.2
2.2.1

Onderscheidingsniveau
ACTIES M.B.T. AFVALPREVENTIE EN HERGEBRUIK (MAX. 4 PUNTEN)
De gemeente Hulshout heeft reeds jaren een demoplaats voor de compostmeesterwerking op het containerpak ingericht. In 2010 werden ook de posters met de uitleg voor de bezoekers van de demoplaats ver-
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nieuwd
De gemeente Hulshout ondersteunt de compostmeesterwerking in de gemeente door de nodige communicatie rond de maandelijkse compostwerking (tijdens het compostseizoen) te verzorgen. De gemeente levert
de infobrochures die door de compostmeester worden verspreid tijdens de compostwerking. De werking
wordt aangekondigd op de website en in het gemeenteblad .
(http://www.hulshout.be/downloads/publicaties/GEMEENTEBLAD2010_2.pdf)
Op 10mei 2010 werd er is de gemeentelijke basisschool een presentatie gegeven in het kader van LABO
(Leren Afval Beheren Op school). Er waren 16 deelnemers.

1 punt

Op 5 juni 2010 konden de kinderen tijdens de roefeldag kiezen om een bezoek te brengen aan het containerpark. Hierbij kregen de kinderen een korte uitleg over het correct sorteren van afval en een rondleiding
op het containerpark. Daarna mochten de kinderen even helpen op het containerpark (mensen de juiste
container wijzen, helpen met het afval uit te laden,…)

1 punt

Sinds 2005 worden er kennismakingspakketten met herbruikbare luiers aangeboden aan de ouders bij een
geboorte. In 2009 werden er 46 pakketten herbruikbare luiers afgehaald op 106 geboortes.
2.2.2

3 punten

ILLEGAAL ONTWIJKGEDRAG

Rapportering gebeurt via de jaarlijkse afvalstoffenenquête van OVAM.
3.3

1 punt

DOELSTELLINGEN M.B.T. RESTAFVAL

Rapportering gebeurt via de jaarlijkse afvalstoffenenquête van OVAM.
2.2.4

1 punt

ACTIES M.B.T. SELECTIEVE INZAMELING

De gemeente Hulshout heeft een overeenkomst voor textiel inzameling met volgende erkende textielophalers:
 Curitas
 Vlaams Internationaal Centrum
 Vzw Blindenraad
Daarnaast wordt textiel ook ingezameld via de inzameling van herbruikbaar afval van de Kringwinkel Zuiderkempen.
2.2.3

1 punt

1 punt

PROJECTEN

Niet van toepassing
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3
3.1
3.1.1

3.1.2

MILIEUVERANTWOORD PRODUCTGEBRUIK
BASIS
MVP BINNEN GEMEENTELIJKE DIENSTEN
De gemeente implementeerde ook in 2010 het gebruik van duurzaam geëxploiteerd hout in de werking van
de eigen gemeentelijke diensten. Al het hout in eigen beheer wordt aangekocht wordt bij houthandel Luyten
Denis met FSC label: SGS-COC-1250/12/9/2002. Via het intern dienstenoverleg werden alle diensthoofden
ook extra aangemoedigd om duurzaam geëxploiteerd hout te gebruiken. De gemeente spoorde ook per brief
de lokale houthandelaars aan een tweedaagse opleiding over FSC CoC certificering in Kamp C te Westerlo
te volgen. Deze kaderde in het Silvanus project dat dit jaar al voor de derde maal georganiseerd wordt met
steun van het Agentschap Ondernemen. Daarnaast werd er ook het nieuwe FSC-houtstalenkistje aangekocht om duurzaam geëxploiteerd hout aan de balie en op evenementen te tonen.
De gemeente gebruikt COPRO-gekeurd breekpuin. Dit wordt opgenomen in de bestekken die de gemeente
ter beschikking houdt.
PASSIEVE SENSIBILISATIE
In 2010 was compost in diverse edities van de afvalkrant (IOK) één van de hoofdthema‟s. Aan de balie liggen folders rond composteren, bijvoorbeeld de folder „Composteren in vaten en bakken‟ van OVAM. De
gemeente wijdde ook een volledige webpagina aan composteren:

http://www.hulshout.be/index.php?pageID=7308

3.2
3.2.1

Op de gemeentelijke website is er tevens een pagina gewijd aan FSC-hout
http://www.hulshout.be/index.php?pageID=7340 en ligt er aan de balie onder meer de folder „FSC voor
een verantwoord bosbeheer wereldwijd‟ van FSC België.
Al deze bovenstaande informatie is bedoeld voor alle inwoners van de gemeente Hulshout. De gemeente
houdt een kopie van het communicatiemateriaal ter beschikking
ONDERSCHEIDINGSNIVEAU
ACTIES MBT MVP BINNEN GEMEENTELIJKE DIENSTEN (1 punt per actie, max. 4 punten per jaar)
De gemeente gebruikte in 2010 10,9 ton IOK-compost met Vlaco-label. Door het gebruik van het compost
wordt de bodem verrijkt wat bevorderlijk is voor het openbaar groen in de gemeente. Tevens zorgt dit ervoor
dat er voor het beheer geen tot amper kunstmeststoffen gebruikt moeten worden, wat de nodige ecologische voordelen oplevert.

1 punt

De gemeente gebruikt Coprogekeurd breekpuin voor wegenwerken, fundamenten en andere soortgelijke
werken. De keuringsbewijzen worden ter beschikking gehouden.

1 punt

De gemeente maakt zoveel mogelijk gebruik van milieuverantwoorde cateringproducten. Zo worden melk en
drank voor dagelijks gebruik in glazen retourflessen aangekocht aangezien er zo minder afval wordt geproduceerd en het milieu minder belast wordt. Er worden koekjes en suiker zonder individuele verpakking voor

1 punt
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dagelijks gebruik aangekocht, wat ook voor minder afval zorgt en dus het milieu minder belast. De gemeente kiest er ook uit energieoverwegingen bewust voor om koffie voor het personeel te bewaren in thermossen
in plaats van op warmhoudplaten. De gemeente koopt de fair trade koffie „Compañeros en Café‟ van Sas
Koffie. Verder kiest de gemeente ook voor servies dat afgewassen kan worden zodat het niet na gebruik bij
het restafval gevoegd moet worden.
De gemeente Hulshout koopt vanaf 2010 steeds biologische fruitsappen aan voor overlegmomenten. Biologische voeding werd ook gepromoot in de Open Milieuraad „Siertuin zonder pesticiden‟ van Velt vzw. Dit
aangezien er bij biologische fruitsappen geen bestrijdingsmiddelen worden gebruikt, wat het thema van de
open milieuraad weer extra kon benadrukken.
De gemeente maakt zoveel mogelijk gebruik van milieuverantwoorde kantoormaterialen. Zo worden er kopieermachines gebruikt met recto-verso-functie. Ook in 2010 werd een dergelijke printer aangekocht ter vervanging van een printer die enkel enkelzijdig kon afdrukken. In de omgeving van de kopieermachines hangen ook posters van OVAM die sensibiliseren over papiergebruik en recto-verso printen. Het printerpapier is
FSC-gelabeld en draagt het Europees Ecolabel. Binnen de Producttest behaalt het gebruikte en in 2010
aangekochte printpapier een score van 73,33%. Het OCMW van Hulshout heeft een overeenkomst om lege
printercartridges aan Artsen Zonder Grenzen te schenken waarmee de organisatie financieel gesteund
wordt. Dit kadert in het Noord-Zuidbeleid van het OCMW.

3.2.2

De gemeente maakt gebruik van milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen. Zo worden er geen toiletblokjes
gebruikt omdat die schadelijk zijn voor het waterleven. Er zijn spaarknoppen op de toiletten voorzien zodat
er minder water gebruikt moet worden. Ook worden er aan de toiletten handdoeken gebruikt in plaats van
wegwerpdoekjes. Daarnaast is de zeepdispenser hervulbaar zodat dit niet telkens moet weggegooid worden. Er wordt 100% gerecycleerd toiletpapier gebruikt van het huismerk van Colruyt. De aankoop van de
poetsproducten is ook gecentraliseerd bij de aankoopdienst om op die manier een zicht te hebben op het
gebruik ervan. Op regelmatige basis wordt er overleg gehouden met de poetsdames.
ACTIES MBT MVP BIJ BURGERS (1 punt per actie, maximum 2 punten in het totaal)
De gemeente organiseerde in 2010 een Hulshoutdag waarbij op het containerpark informatie en demonstraties werden gegeven rond het gebruik van compost in de tuin. Ook tijdens de Juni Compostmaand werd er
door de compostmeesters een demonstratie gehouden over het maken en gebruiken van compost.
De gemeente voerde in 2010 een actieve sensibiliseringsactie rond het milieuverantwoord productgebruik
van FSC-hout. Via het intern dienstenoverleg werden alle diensthoofden ook extra aangemoedigd om duurzaam geëxploiteerd hout te gebruiken. De gemeente spoorde ook per brief de lokale houthandelaars aan
een tweedaagse opleiding over FSC CoC certificering in Kamp C te Westerlo te volgen. Deze kaderde in het
Silvanus project dat dit jaar al voor de derde maal georganiseerd wordt met steun van het Agentschap Ondernemen.
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3.3

De gemeente voerde in 2010 een actieve sensibiliseringsactie rond het milieuverantwoord productgebruik
van biologische fair trade producten. Op de Dag van het Park werd er een infostand voorzien door Wereldwinkel Hulshout rond biologische fair trade producten. Ter plaatse werd er ook een documentaire hierover
uitgezonden. De Dag van het Park werd aangekondigd in het gemeentelijk infoblad
de
http://www.hulshout.be/index.php?pageID=871 (2 editie 2010) en via de website.

1 punt

De gemeente voerde in 2010 een actieve sensibiliseringsactie rond het milieuverantwoord productgebruik
van compost. Er werden infoborden uitgeleend bij IOK met illustraties over hoe je composteert en waarvoor
je compost kan gebruiken. Deze borden werden op de Dag van het Park uitgestald. De duurzaamheidsambtenaar gaf toelichting waar nodig wanneer bezoekers vragen hadden.

1 punt

De gemeente Hulshout organiseerde een open milieuraad rond „Siertuin zonder gif‟ waarbij een spreker van
Velt toelichting kwam geven over hoe je door het niet gebruiken van bestrijdingsmiddelen toch een mooie
siertuin kan bekomen. Biologische voeding werd hierbij ook gepromoot en er werd biologische fruit- en groetensappen aangeboden. Dit aangezien er bij biologische fruitsappen geen bestrijdingsmiddelen worden gebruikt, wat het thema van de open milieuraad weer extra kon benadrukken.
PROJECTEN

1 punt

Niet van toepassing
4
4.1
4.1.1
4.1.1.1

4.1.1.2

WATER
BASIS
PESTICIDENREDUCTIE
RISICO-EVALUATIE
De gemeente voert vanaf 2009 de gegevens m.b.t. gebruikte bestrijdingsmiddelen en alternatieven in de
internettoepassing in (www.zonderisgezonder.be).
PESTICIDENTOETS
De gemeente Hulshout gebruikt de pesticidentoets 2009. In 2010 werden volgende projecten afgewerkt
waarbij rekening werd gehouden met de pesticidentoets:
– parking sporthal (oa afgeschuinde stoepranden, overbodige borduren vermijden)
– parking werkhal (oa grote betonplaten om onkruidgroei tegen te gaan)
Volgende projecten zijn vorig jaar gestart in ontwerpfase;
– De aanleg van het fiets- en voetpad van de Grote Baan
– Heraanleg Vennekensstraat
– Werken Paalsteenstraat-Peerdekerkhofstraat, Schietboonpleinstraat-Kappelleniestraat, VosseputtenHooistraat (deel 2) en Hooistraat (deel 1)

4.1.2

PASSIEVE SENSIBILISATIE
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Op de gemeentelijke website is er een pagina gewijd aan de pesticidenreductie
(http://www.hulshout.be/index.php?pageID=7331). Aan het loket van de milieudienst worden de
folders ‘Zonder is gezonder’, ‘Geen pesticiden in huis en tuin’ en ‘Geen pesticiden in waterwingebieden’ aan de burger verdeeld.
4.2

ONDERSCHEIDINGSNIVEAU

Niet van toepassing. Het beleid is vastgelegd in de deelbekkenbeheerplannen. Voor het thema Water worden daarom geen acties voorzien binnen de samenwerkingsovereenkomst.
4.3
4.3.1
4.3.2

PROJECTEN
INTEGRAAL WATERBEHEER
HEMELWATERINSTALLATIES EN INFILTRATIEVOORZIENINGEN

WA01_aanvraa
g_terugbetaling
_hwp_inf

In 2010 werden er 2 subsidiedossiers goedgekeurd.
5
5.1
5.1.1

HINDER
BASIS
DIGITAAL OPVOLGEN VAN MILIEUKLACHTEN

Al de klachten die in 2010 werden ingediend, werden geregistreerd in MKROS. Inwoners worden
via de meldingskaarten in het infoblad aangemoedigd hun klachten kenbaar te maken.
http://www.hulshout.be/index.php?pageID=871 (achteraan bij alle edities)
5.1.2

PASSIEVE SENSIBILISATIE

Op de website van de gemeente Hulshout is een pagina gewijd aan het thema Stoken, het verbod op
het verbranden van afval en de hinder. (http://www.hulshout.be/index.php?pageID=7307)
In het derde infoblad van de gemeente werden volgende artikels gepubliceerd:
(http://www.hulshout.be/index.php?pageID=871)
- ‘Verlichting buiten? Doe het zonder hinder!’ (1ste editie 2010)
- ‘Earth Hour’ (1ste editie 2010)
- ‘Fijn stof… niet zo fijn!’(3de editie 2010)
- ‘Mobiliteit: nieuwe subsidie roetfilters’ . (4de editie 2010)
5.2
5.2.1
5.2.1.1
5.2.1.2

ONDERSCHEIDINGSNIVEAU
DOORLICHTING HINDERKLACHTEN
ANALYSEREN EN RAPPORTEREN VAN HINDERKLACHTEN (1 à 2 punten)
Niet van toepassing
ANALYSE VAN DE OPVOLGING VAN HINDERKLACHTEN (2 punten)
Niet van toepassing

5.2.2

BELEIDSKADER GELUIDSHINDER
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5.2.2.1

5.2.2.2
5.2.3
5.2.3.1
5.2.3.2
5.2.4
5.2.5

OPSTELLEN GELUIDSHINDERREGLEMENT (0.5 punt zolang het reglement van kracht is)
Het geluidshinderreglement werd bijgevoegd aan het MJP 2010. Ook de argumentatie dat het reglement
voldoende aansluit bij het modelreglement van de Vlaamse overheid werd hierbij toegevoegd.
OPLEIDING GELUID METEN EN BEOORDELEN (1 punt voor elke gevolgde opleiding)
Niet van toepassing
BELEIDSKADER GEURHINDER
OPSTELLEN GEURHINDERREGLEMENT (0,5 punt zolang het reglement van kracht is)
In bijlage is het deel van het algemeen gemeentelijk politiereglement m.b.t. geurhinder opgenomen.
OPLEIDING GEUR METEN EN BEOORDELEN (1 punt voor elke gevolgde opleiding)
Niet van toepassing
OPSTELLEN LICHTHINDERREGLEMENT (0,5 punt zolang het reglement van kracht is)
In bijlage is het deel van het algemeen gemeentelijk politiereglement m.b.t. lichtrhinder opgenomen.
ACTIEVE SENSIBILISATIE (1 punt per campagne, max. 2 punten per jaar)
De gemeente voerde op 16 oktober 2010 een actieve sensibiliseringscampagne uit in verband met de bestrijding van lichthinder. Het gaat om een deelname aan de „Nacht van de Duisternis‟. Hierbij werd in de
gemeente Hulshout de monument- en klemtoonverlichting gedoofd. Daarnaast werkte de gemeente samen
met Natuurpunt Grote Nete aan een nachtwandeling in het duister. Ook werd er een samenwerking opgezet
met Urania die wandelaars door hun telescopen lieten kijken. De medewerkers van volkssterrenwacht Urania gaven vervolgens toelichting over lichthinder bij de telescopen. De actie werd gepromoot via de gemeentelijke website, via de milieuraad en via flyers en affiches.

0,5 punt

0,5 punt
HI1Geur

0,5 punt
HI2Licht
1 punt

1 punt
De gemeente Hulshout nam daarnaast ook deel aan Earth Hour 2010 waarbij als protest tegen klimaatverandering en tegen lichthinder de monumentverlichting in de gemeente werd gedoofd. Dit werd gecommuniceerd via het gemeentelijk infoblad .De actie werd aangekondigd in het gemeentelijk infoblad via
ste
http://www.hulshout.be/index.php?pageID=871 (1 editie 2010)

5.2.6

5.2.7
5.3

De milieuambtenaar Wouter Veraghtert volgde op 28 oktober 2010 een opleiding rond „Lichthinder: Effecten
en oplossingen‟, georganiseerd door ANB. Door deze opleiding kan de milieuambtenaar gericht advies geven aan de technische diensten en aan de balie aan inwoners.
HANDHAVINGSBELEID ROND HINDER NIET GERELATEERD AAN ALS HINDERLIJK INGEDEELDE INRICHTINGEN (2 punten
voor opstellen van handhavingsbeleid en –programma)
Niet van toepassing
OPSTELLEN EN BIJHOUDEN HINDERINVENTARIS (2 punten voor opstellen, 1 punt voor jaarlijks actualisatie)
Niet van toepassing
PROJECTEN

1 punt

Niet van toepassing
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6
6.1
6.1.1

6.1.2

6.1.3

ENERGIE
BASIS
ELEKTRONISCH OPVOLGSYSTEEM VOOR BOUWAANVRAGEN
Als vergunningverlenende overheid zendt de gemeente maandelijks digitale informatie naar de Energieprestatiedatabank met daarin een aantal administratieve gegevens en energieprestatiedossiernummers van
werkzaamheden die in de afgelopen maand vergund werden en van werkzaamheden die de afgelopen
maand geschorst, geweigerd of vernietigd werden. Deze gegevens zijn beschikbaar binnen het VEA.
UITVOEREN ENERGIEBOEKHOUDING
Er wordt een energieboekhouding bijgehouden voor volgende gebouwen:
1. Gemeentelijke basisschool Hulshout, Strepestraat 21
EPC dd. 13 januari 2009
2. Gemeentelijke sporthal Sportiva, Industriepark 3
EPC dd. 7 december 2009
Beide EPC‟s werden ondertekend aan de ingang van gebouwen gehangen. Deze EPC‟s werden in bijlage
meegestuurd bij het MJP 2010.
PASSIEVE SENSIBILISATIE

In het gemeentehuis worden folders en brochures van het VEA via de infozuilen verdeeld. Brochures:
- Lekt uw huis ook geld? Doe er iets aan, isoleer uw dak! (VEA)
- Praktische gids voor als u binnenkort gaat bouwen of verbouwen (VEA)
- Het energieprestatiecertificaat, een energierapport over koop- en huurwoningen. (VEA)
- Uw woning energiezuiniger vanaf 2010 (VEA)
- Energiezuinig verbouwen (VEA)
- Premies voor energiebesparing in Vlaanderen (VEA)
- Subsidie voor de installatie van een roetfilter (LNE)
- Groene energie is geen sciencefiction (VEA)
- Warmtepompen. De natuur als bron van verwarming (ODE Vlaanderen & VEA)
- Zonneboiler. Warm water met de zon (ODE Vlaanderen & VEA)
- Fotovoltaïsche zonne-energie. Elektriciteit uit de zon. (ODE Vlaanderen & VEA)
Op de website van de gemeente Hulshout is er ook een pagina voorzien voor het thema energie
(http://www.hulshout.be/index.php?pageID=731).
In het gemeentelijk infoblad (http://www.hulshout.be/index.php?pageID=871) werden volgende
artikels rond energie besparen en premies voor energiebesparende maatregelen opgenomen:
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-

Energie infotoer 2009-2010 (1ste editie 2010)
Je woning energiezuiniger vanaf 2010 (1ste editie 2010)
Honderden euro’s premies voor spaarzame energiegebruikers ( 2de editie 2010)
Ecobouwers opendeur (3de editie 2010)
Sla uw slag! Doe mee met de gezamenlijke sanering van stookolietanks (3de editie 2010)
Duurzaam van oud naar nieuw (4de editie 2010)
Resultaat tankslag (4de editie 2010)

De gemeente Hulshout nam in het gemeentehuis deel aan Dikke-Truiendag ter sensibilisatie van het
gemeentepersoneel en bezoekers van het gemeentehuis.
6.2
6.2.1

6.2.2

ONDERSCHEIDINGSNIVEAU
UITBREIDING ENERGIEBOEKHOUDING NAAR ANDERE ENTITEITEN (2 punten zolang actief)
Naast de sporthal en de gemeentelijke basisschool (Strepestraat 21) zijn er nog andere gemeentelijke gebouwen die in de energieboekhouding opgenomen zijn:
1. Gemeentehuis, Prof. Dr. Vital Celenplein 2
2. Wijkafdeling basisschool Hulshout, Grote Baan 332
3. Bibliotheek Hulshout
De gemeente houdt de energieboekhouding ter beschikking.
ENERGIEPRESTATIECERTIFICATEN VOOR GEBOUWEN DIE NIET ONDER ENERGIEPRESTATIEREGELGEVING VALLEN (1
punt per jaar)

2 punten

Niet van toepassing
6.2.3

ACTIEVE SENSIBILISATIE (2 punten per REG, 1 punt per hernieuwbare energie, max. 4 punten per jaar)

De gemeente Hulshout verkreeg via de REG-adviseur van Eandis energiemeters. Deze energiemeters worden gratis uitgeleend aan geïnteresseerde inwoners. De gemeente Hulshout moedigt inwoners aan om van dit aanbod gebruik te maken via de website
(http://www.hulshout.be/index.php?pageID=73112) en via folders aan de balie. Het gebruik van
deze energiemeters stimuleert mensen actief om te werken aan rationeel energiegebruik.
Op woensdag 17 februari 2010 werd er een infoavond over ‘Energiezuinig verwarmen’ georganiseerd. Deze infoavond behoort tot de Energie Infotoer van de intercommunale IOK en werd bekend
gemaakt via de kalender van VEA, op de gemeentelijke website, in het gemeentelijk infoblad
(http://www.hulshout.be/downloads/publicaties/GEMEENTEBLAD2009_1.pdf ) en via folders en
posters in de gemeentelijke gebouwen. De diverse mogelijkheden tot energiebesparing bij verwarmingstoestellen werden overlopen. Daarnaast werd ook uitgebreid aandacht geschonken aan de
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diverse mogelijkheden van verwarmen via hernieuwbare energie.
Eandis voerde een Quick Scan uit in 2010 waarbij de gehele openbare verlichting van de gemeente
Hulshout onder de loep werd genomen. Het besparingspotentieel bleek minimaal te zijn. Via de
gemeentelijke website werd dit gecommuniceerd naar de inwoners. De gemeente houdt de Quick
Scan ter beschikking.
De gemeente Hulshout organiseerde in 2010 een actieve sensibilisatieactie voor haar inwoners rond
rationeel energiegebruik, namelijk een tankslag i.s.m. de intercommunale IOK. Hierbij werd via
een samenaankoop een korting bedongen op de sanering van oude stookolietanks. Vaak is een
overschakeling van stookolie naar gas de aanleiding om de tank te laten saneren. Gezien gas een
fossiele brandstof is en daardoor niet het meest duurzame alternatief, werd ook geduid op de diverse mogelijke hernieuwbare verwarmingsvormen. De infosessies van de tankslag werden opgenomen op de VEA-kalender en gecommuniceerd via de website en het gemeentelijk infoblad.
De gemeente nam via Eandis warmtebeelden van diverse gemeentelijke gebouwen. Dit om te onderzoeken waar de warmteverliezen het sterkst aanwezig zijn. De actie werd bekend gemaakt via de
website.
6.2.4

1 punt

2 punten

1 punt

2 punten

AANKOOP MINIMUM PERCENTAGE GROENE STROOM (20%: 1 punt, +10%: +1 punt, max. 3 punten per jaar)

Het aandeel groene stroom bedroeg in 2010 12% van het totale gemeentelijke elektriciteitsverbruik.
6.2.5

OPLEIDING ENERGIE (1 punt voor elke gevolgde opleiding)

Niet van toepassing
6.2.6

DUURZAME ENERGIESCAN

Niet van toepassing
6.2.6.1

UITVOEREN DE-SCAN (1 punt)

Niet van toepassing
6.2.6.2

OPMAAK GEMEENTELIJK PLAN VOOR DUURZAME ENERGIE (2 punten)

Niet van toepassing
6.2.7

6.2.8

OPNEMEN VAN ENERGIE-EFFICIËNTIE ALS CRITERIUM BIJ OVERHEIDSOPDRACHTEN (0,5 punt per maatregel, max. 2
punten per jaar)
Niet van toepassing
LAGER ENERGIEVERBRUIK (1 punt per gebouw, max. 2 punten per jaar)
De gemeente engageert zich om in volgende gebouwen waarvoor een energieboekhouding is opgesteld,
het energieverbruik met minstens 1% per jaar te verminderen. In onderstaande tabel wordt voor deze ge-
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bouwen een overzicht gegeven van het energiegebruik van 2008 en 2009, rekening houdende met de
graaddagen. Voor het MJP 2010 werden diverse besparingen gerealiseerd. Het saldo van deze besparingen
minus 1% wordt gebruikt bij deze rapportering.

Gebouw
Gemeentehuis

Energieboekhouding 2008
- elektriciteitsverbruik:
25.735 kWh
- gecorrigeerd
gasverbruik:
185.443 kWh

Lagereschool Strepestraat
-

6.2.9

6.3

elektriciteitsverbruik:
35.497 kWh
gecorrigeerd
gasverbruik:
188.614 kWh

Energieboekhouding 2009
- elektriciteitsverbruik: 26.242
kWh
- gecorrigeer
gesverbruik:
176.277 kWh
-

-

elektriciteitsverbruik: 35.705
kWh
gecorrigeer
gesverbruik:
179.806 kWh

Besparings%
(= X)
- elektriciteitsverbruik: 1,97%
kWh
- gecorrigeer
gesverbruik:
-4,94% kWh
- totaal: - 2,97 %
- elektriciteitsverbruik: 0,59%
kWh
- gecorrigeer
gesverbruik:
-4,67% kWh
- totaal: - 4,08%

SALDO X – 1%
-

totaal: - 1,97 %

-

totaal: - 3,08%

1 punt

1 punt

STIMULEREN ENERGIEBESPARENDE MAATREGELEN (1 punt per jaar voor uitvoering)
Het OCMW van Hulshout biedt in samenwerking met de Kringwinkel Zuiderkempen een klus- en verhuisdienst aan, aan mensen die diverse klussen in en rond de woning, verhuizen, boodschappen en klein tuinonderhoud niet meer zelf kunnen verwezenlijken. Hierbij kunnen ook kleine energiebesparende maatregelen
in huis aan bod komen, bijvoorbeeld het vervangen van een spaarlamp.

1 punt

Aan het loket „Duurzaam bouwen en wonen‟ werden in 2009 energiemeters uitgeleend aan inwoners om
mensen aan te moedigen kleine energiebesparende maatregelen te nemen in hun woning. Via het gebruik
van de energiemeters kan men zien dat het loont om dergelijke maatregelen te nemen.
PROJECTEN
Niet van toepassing

1 punt
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7
7.1
7.1.1

MOBILITEIT
BASIS
PASSIEVE SENSIBILISATIE

Op de gemeentelijke website is er een pagina aan mobiliteit gewijd.
(http://www.hulshout.be/index.php?pageID=732) Op deze pagina komen o.a. volgende onderwerpen aanbod milieuvriendelijke voertuigen, aangepast rijgedrag… Voor elk onderwerp zijn er linken
naar websites waar het onderwerp verder wordt toegelicht.
In 2010 verschenen in het gemeentelijk infoblad van Hulshout volgende artikels rond mobiliteit
met een duidelijke milieulink: http://www.hulshout.be/index.php?pageID=871
- Trage wegen, ook iets voor jou? (1ste editie 2010)
- Fijn stof… niet zo fijn! (3de editie 2010)
- Mobiliteit: nieuwe subsidie roetfilters (4de editie 2010)
Via e-mail werd het personeel aangemoedigd om deel te nemen aan de actie van Mobiel 21 ‘Mijn
korte ritten’. Hiermee wil gemeente Hulshout personeelsleden aanmoedigen om bij korte afstanden
te kiezen voor de fiets in plaats van de auto.
7.1.2

7.2
7.2.1

7.2.2

7.2.3

7.2.4

DEELNAME GEMEENTELIJKE BEGELEIDINGSCOMMISSIE
De milieuschepen, milieuambtenaar (verontschuldigd) en duurzaamheidsambtenaar namen op 17 december
2010 deel aan het overleg van de Gemeentelijke Begeleidingscommissie (GBC). De gemeente Hulshout
houdt het verslag ter beschikking.
ONDERSCHEIDINGSNIVEAU
MILIEUVRIENDELIJK RIJGEDRAG GEMEENTEPERSONEEL (1 punt)
De gemeente organiseerde op 8 juni 2010 een opleiding in milieuvriendelijk rijgedrag voor het gemeentepersoneel. Aan de opleiding namen vijf personen van de technische diensten deel. De opleiding werd gegeven door Ecolife via IOK.
SNELTOETS (0,5 punt voor actieve deelname)
Op 17 december 2010 werd tijdens de vergadering van de Gemeentelijke Begeleidingscommissie het mobiliteitsplan getoetst op zijn actualisatiewaarde aan de hand van de sneltoets. Er werd besloten om Spoor 3 te
volgen. Aan deze vergadering nam de milieuschepen, milieuambtenaar (verontschuldigd) en de duurzaamheidsambtenaar actief deel. De gemeente houdt het verslag ter beschikking.
LUCHTVERONTREINIGING DOOR VERKEER (2 punten voor eerste fase, 1 punt per uitbreiding, 2 punten voor opmaak actieplan)
Niet van toepassing
ACTIEVE SENSIBILISATIE (1 punt per campagne, max. 2 punten per jaar)
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De gemeente voerde in 2010 volgende actieve sensibilisatiecampagne uit: Mijn Korte Ritten, een actie vanuit Mobiel 21. Deze campagne was gericht naar het gemeentepersoneel. Via de actie werden personeelsleden actief gesensibiliseerd over de milieu-impact bij het gebruiken van de wagen voor korte afstanden. Er
werd ook passieve sensibilisatie gevoerd (zie 7.1.1 Passieve sensibilisatie). De gemeente Hulshout wil fietsende werknemers actief ondersteunen een geeft een fietsvergoeding aan alle werknemers die hun woonwerkverplaatsing met de fiets doen. Via de actie Mijn Korte Ritten werd dit nog eens extra onder de aandacht gebracht.

7.2.5
7.2.5.1

7.2.5.2
7.2.5.3

1 punt

Het OCMW van Hulshout organiseerde in 2010 een informatiesessie over carpooling waardoor duurzaam
rijgedrag onder collega‟s gestimuleerd werd.

1 punt

Het diensthoofd grondgebiedzaken woonde op 11 oktober 2010 de Watt Road Show bij om via die weg
meer informatie te vergaren omtrent duurzame aankopen op vlak van mobiliteit. Zo werden er mede naar
aanleiding van dit bezoek budgetten in de begroting voorzien voor de aankoop van een elektrisch voertuig.
Deze informatie werd ook teruggekoppeld via het dienstenoverleg dat tweewekelijks doorgaat.
MILIEUVRIENDELIJKE VOERTUIGEN
INVENTARIS EN EVALUATIE VAN HET WAGENPARK (1 punt voor opmaak inventaris, 0,5 punt voor actualisatie inventaris)
Niet van toepassing
OPMAAK ACTIEPLAN OM TE KOMEN TOT EEN MILIEUVRIENDELIJK VOERTUIGENPARK (1 punt)
Niet van toepassing
AANKOOP MILIEUVRIENDELIJK VOERTUIG TER VERVANGING (1 punt per voertuig)

1 punt

De gemeente Hulshout kocht in 2010 volgende voertuigen aan ter vervanging van hun oude varianten:
- Veegmachine (gunning in 2009 en levering in 2010)
- Traktor met klepelmaaier en kar (gunning 2009, levering in 2010)
- Knikker (gunning en levering in 2010)
7.2.5.4

7.2.5.5

7.2.6

De gemeente houdt de factuur van aankoop ter beschikking.
OPNAME MILIEUASPECTEN IN BESTEK (0,5 punten voor opmaak/toepassing bestek)
De gemeente nam, voor de aankoop van volgende voertuigen in 2010 milieuaspecten op in haar bestek. In
bijlage is een kopie met relevante informatie over milieu uit dit bestek, gevoegd.
- Knikker (gunning en levering in 2010)
- Schoolbus (gunning 2010 en levering in 2011)
RESULTAATSVERBINTENISSEN OVER DE HELE VLOOT (0,5 punt voor bekrachtiging van resultaatsverbintenissen,
2 punten voor behalen van resultaatsverbintenissen)
Niet van toepassing
BEDRIJFSVERVOERSPLANNEN (2 punten)
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0,5 punten
MO1Knikker
MO2Schoolbus
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7.3

Niet van toepassing
PROJECTEN

Niet van toepassing
8
8.1
8.1.1

8.1.2

8.1.3

8.2
8.2.1

NATUUR
BASIS
BERMBEHEER
De gemeente volgt het bermbesluit op. In 2010 werd ruim 60 km berm beheerd door de gemeentelijke diensten. De bermen werden gemaaid met een klepelmaaier die voorzien is van een afzuigsysteem zodat het
bermmaaisel meteen kan afgevoerd worden. De nodige attesten hiervan worden door de gemeente ter beschikking gehouden. In 2010 werd er 72,38 ton bermmaaisel afgevoerd. Er is geen goedgekeurd bermbeheerplan.
STREEKEIGEN SOORTEN
De gemeente nam in 2010 deel aan de intergemeentelijke actie Behaag onze Kempen voor het promoten van het
gebruik van streekeigen soorten en autochtoon plantmateriaal i.s.m. Natuurpunt, JNM, Velt en de intercommunale
IOK. De actie promoot gemengde hagen van streekeigen soorten. Via de actie kan o.a. haagplantsoen besteld
worden. De aangeboden soorten zijn typisch voor de Kempen. Sinds enkele jaren wordt bij de aankoop de voorkeur gegeven aan autochtoon plantmateriaal. De actie bevat een belangrijk sensibiliseringsluik: via een website,
infobrochures, infoavonden en artikels in gemeentelijke infobladen wordt het belang van inheemse en streekeigen
soorten onderstreept. Tijdens het Jaar van de Biodiversiteit in 2010 werden ook klimplanten toegevoegd aan het
aanbod en tegeltuintjes en gemengde hagen gepromoot.
CODE GOEDE NATUURPRAKTIJK
De gemeente past de Code goede natuurpraktijk toe zoals beschreven in de Omzendbrief van 10.11.1998.
Bij goedkeuring van een natuurvergunning wordt verwezen naar de code van goede natuurpraktijk als informatiebron inzake hoe bepaalde werken dienen uitgevoerd te worden. De natuurvergunningen worden behandeld door
de milieudienst volgens de procedure beschreven in het Natuurdecreet. In 2010 was er 1 aanvraag, er werden er
0 gecontroleerd, 0 vergund met voorwaarden, 0 aanvragen werd stopgezet.
ONDERSCHEIDINGSNIVEAU
SUBSIDIEREGLEMENT (0,5 punt per subsidiereglement)
De gemeente Hulshout heeft een sinds 1994 een subsidiereglement voor de aankoop van gronden door natuurverenigingen. Deze gronden moeten als natuurgebied worden ingericht en beheerd. (subsidiebesluit 2009, bijlage
NA_01). Dit subsidiereglement is gekend bij de natuurverenigingen. In 2009 werd er één subsidiedossier ingediend en goedgekeurd. In 2010 werd geen enkel subsidiedossier ingediend.

subsidiereglement

Aankoop natuurgebied door naMilieujaarprogramma 2011

# ingediende # goedgekeurde Verbruikt
aanvragen in aanvragen
in in 2010
2010
2010
0

0
Gemeente Hulshout

0.5 punt
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tuurvereniging
8.2.2

VORMING (1 punt per jaar)
1 punt

Diverse personeelsleden volgden opleidingen in het kader van Natuur:
Titel opleiding

Onderwerp opleiding

Bestrijding van ongewenste exoten: maken van vallen
HAKO veegmachine

Exotenbestrijding

Nieuwe toegankelijkheidsregel voor bossen
Europese natuurdoelen
Milieuwetgeving voor
gevorderden
‘Tuinaanlegger’ en ‘Tuinontwerper’

Werken met een veegmachine
Nieuwe toegankelijkheidsregel voor bossen
Europese natuurdoelen
Milieuwetgeving voor
gevorderden
Basisprincipes van tuinbouw , –aanleg en –
ontwerp met bijzondere
aandacht voor ecologische
en biologische alternatieven

Instelling die de opleiding verzorgde
Provant

Aantal personen

HAKO

1

Provant

1

ANB/Inverde
PIH

1
1

CVO DTL

1

2

De gemeente Hulshout wenst duurzaamheid ook terug te laten komen in haar aanplantingen. Voor
aanplantingen in de gemeente wordt er advies gevraagd aan de duurzaamheidsambtenaar. De duurzaamheidsambtenaar volgde tijdens het schooljaar 2009-2010 de opleiding ‘Tuinaanleg’. Daarna
volgde zij in het schooljaar 2010-2011 de hierop volgende opleiding ‘Tuinontwerp’. Binnen de
avondopleiding wordt vertrokken van de algemene principes binnen tuinbouw en tuinaanleg, maar
er wordt vervolgens bijzondere aandacht geschonken aan ecologische en biologische alternatieven
in tuinaanleg en tuinontwerp. Op die manier krijgt de duurzaamheidsambtenaar een duidelijk zicht
op wat de huidige algemeen gangbare toepassingen van groenonderhoud zijn en welke alternatieve
methoden eraan gekoppeld kunnen worden in functie van een duurzaam openbaar groenbeheer. De
inhoud van de opleiding is terug te vinden via volgende link:
Tuinaanleg: http://www.dtl.be/Web/Default.aspx?WPID=124&ODID=313

Milieujaarprogramma 2011

Gemeente Hulshout

pagina 19/23

Tuinontwerp: http://www.dtl.be/Web/Default.aspx?WPID=124&ODID=314
8.2.3

8.2.4

DEELNAME DAG VAN HET PARK (1 punt per deelname)
De gemeente nam in 2010 deel aan de Dag van het Park ism Natuurpunt Grote Nete. Volgende activiteiten
werden georganiseerd:
- begeleide natuurwandelingen
- uitpluizen van uilenbraakballen
- info- en verkoopstand van Wereldwinkel Hulshout met biologische fair trade producten
- infoborden vanuit IOK rond composteren, kringlooptuinieren en afval sorteren
- geurstand met diverse bloemen
- fototentoonstelling met foto‟s van Natuurpunt Grote Nete
- blotevoetenpad met kinderanimatie
- drankenstand (incl. drank wereldwinkel)
- demonstratie compostmeesters
AANPLANTEN STREEKEIGEN SOORTEN (1 punt voor streekeigen soorten, 1 punt voor autochtoon plantmateriaal)

De gemeente gebruikt streekeigen soorten voor aanplantingen. Er waren geen aanplantingen in
landbouw-, natuur-, bosgebied en bufferzones.
8.2.5
8.3

INVENTARISATIE EN ACTIEPLAN KLEINE LANDSCHAPSELEMENTEN (2 punten)
Niet van toepassing
PROJECTEN

9
9.1
9.1.1

BODEM
BASIS
INSCHAKELEN ERKEND BODEMSANERINGSDESKUNDIGE

1 punt

1 punt

Niet van toepassing
9.1.2

VERGUNNINGEN TOP OBV CODE VAN GOEDE PRAKTIJK

Niet van toepassing
9.2
9.2.1

ONDERSCHEIDINGSNIVEAU
ACTIES EN MAATREGELEN BINNEN HET VLAAMSE BODEMBELEID

Niet van toepassing. Er werden in 2009 geen acties ondernomen in kader van het Vlaamse bodembeleid.
9.2.2

EROSIEBESTRIJDING

Niet van toepassing. Over de erosieproblematiek in de gemeente is er weinig tot niets geweten. Tot
op heden zijn er hier ook geen klachten of zichtbare aanduidingen geweest dat er hieromtrent een
problematiek aanwezig zou zijn.
9.3

PROJECTEN
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Trage wegenproject werd voor 2010 ingediend en goedgekeurd. Het project loopt momenteel nog.
10
10.1
10.1.1

DUURZAME ONTWIKKELING
BASIS
PASSIEVE SENSIBILISATIE

In 2010 werden volgende artikels rond duurzame ontwikkeling opgenomen in het gemeentelijk
infoblad. Bij deze artikels komen de drie pijlers van duurzaamheid steeds aanbod: people-planetprofit.
http://www.hulshout.be/index.php?pageID=871
- Je woning energiezuiniger vanaf 2010 (1ste editie 2010)
- Ecobouwers opendeur (3de editie 2010)
- Duurzaam van oud naar nieuw (4de editie 2010)
- Duurzame visvangst in opmars (4de editie 2010)
- Help de wereld aan water (4de editie 2010)
Verder sensibiliseert de gemeente Hulshout over duurzame vissoorten via de ‘Viswijzer’ van WWF
(http://www.wwf.be/_media/viswijzer_854049.pdf). Deze ligt afgeprint aan de balie vrij ter beschikking voor geïnteresseerde inwoners. Hierin komt het sociale aspect van duurzame ontwikkeling aan bod en is er een duidelijke milieulink.
10.2
10.2.1

10.2.2

ONDERSCHEIDINGSNIVEAU
PARTICIPATIEVE EN SENSIBILISERENDE INITIATIEVEN (eenmalig 1 punt voor elke doorlichting van 3 beleidsdomeinen)
Niet van toepassing
DUURZAAM BOUWEN EN WONEN (1 punt per uitgevoerd initiatief, max. 2 punten per jaar)
De gemeente startte in 2009 een informatiepunt op m.b.t. duurzaam bouwen en wonen waar informatie kan
bekomen worden over sociale en ecologische premies of reducties. Inwoners kunnen hier met of zonder
afspraak terecht voor begeleiding bij:
- het zoeken naar beschikbare premies voor uitgevoerde of geplande werken
- het invullen van premieaanvragen
- vragen over duurzaam bouwen en wonen
Geïnteresseerde inwoners worden actief gestimuleerd en ondersteund. Dit houdt in dat er een totaalbeeld
wordt gevormd van de situatie van de persoon aan de balie. De baliemedewerkers aan het informatiepunt
reiken vervolgens zelf ideeën aan over duurzaam bouwen en wonen. Zij geven dus hier niet enkel brochures
mee, maar doorlopen deze brochures ook samen met hen. Verder adviseren de medewerkers hen ook om
een kijkje te gaan nemen op het provinciaal centrum duurzaam bouwen en wonen Kamp C. Op die manier
kunnen zij recentere en eerder minder vertrouwde toepassingen ook in praktijk zien. Zeker voor bio-
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ecologische bouwmaterialen is dat van belang. Inwoners kunnen informatie terugvinden over het informatiepunt op de website (http://www.hulshout.be/index.php?pageID=2206).
Het diensthoofd Ruimtelijke Ordening van de gemeente Hulshout woonde studiedag rond duurzaam en hedendaags bouwen bij. Hier werd het nieuwe bouwprofiel toegelicht dat door IOK ontwikkeld werd. Door dit
bouwprofiel in de toekomst te hanteren kunnen inwoners hun woningen maximaal ontwerpen naar hedendaagse, duurzame bouwnormeringen.

10.2.3

10.2.4

10.2.5
10.2.6

De gemeente ondersteunde de campagne Ecobouwers van de Bond Beter Leefmilieu door flink promotie te
maken voor de campagne via publicatie in het infoblad, op de website en het voorzien van hun folders aan
de balie.
MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN (jaarlijks 1 punt per uitgevoerd initiatief, max. 2 punten per
jaar)
De gemeente hield in 2010 in haar aankoopbeleid naast milieuaspecten ook rekening met sociale aspecten.
Zo werden er biologische fair trade producten aangekocht voor diverse acties waaronder Hulshout Proper
en Milieuraad. Ook gebruikt de gemeente fair trade koffie van Sas.
Het OCMW van Hulshout heeft een overeenkomst om lege printercartridges aan Artsen Zonder Grenzen te
schenken waarmee de organisatie financieel gesteund wordt. Dit kadert in het Noord-Zuidbeleid van het
OCMW.
INITIATIEVEN MBT DUURZAME ONTWIKKELING IN EEN NOORD-ZUIDCONTEXT (eenmalig 1 punt per initiatief)
De gemeente organiseerde in 2010 de Dag van het Park waarbij er bijzondere aandacht was voor het betrekken van de wereldwinkel. De wereldwinkel hield er een info- en verkoopstand met bijzondere aandacht
voor het thema: Kindslavernij, dat lust ik niet. Zo werden er folders uitgedeeld en gaven de medewerkers
van de wereldwinkel uitleg aan alle bezoekers. Ze benadrukten hierbij dat chocolade vaak gewonnen wordt
uit via kinderarbeid maar dat er binnen de wereldwinkel nauwgezet op toegekeken wordt dat dit bij hun chocolade niet het geval is. Ook sensibiliseerden zij bezoekers rond chocolade met biolabel.
Tijdens de korpsdag stond de sensibilisering rond Noord-Zuid problematiek en klimaatopwarming voorop. Er
werden twee films vertoond: The Age of Stupid en An Inconvenient Truth. Beide films laten de gevolgen van
de klimaatopwarming zien samen met de Noord-Zuid problematiek. Zo zullen er door klimaatopwarming in
zuiderse landen erg veel extreme weersomstandigheden zijn en zullen er vermoedelijk volksverhuizingen
plaatsvinden samen met heel wat voedselschaarste. Het is onder meer om die reden belangrijk dat wij als
meer noordelijk gelegen landen de nodige aandacht schenken aan het Zuiden. Ook de problematiek rond de
multinationals kwam sterk aan bod.
PROJECTEN IVM EDUCATIE VOOR DUURZAME ONTWIKKELING (1 punt per jaar)
Niet van toepassing
VLAAMS IMPLEMENTATIEPLAN EDUCATIE VOOR DUURZAME ONTWIKKELING (1 punt per jaar)

1 punt

1 punt

1 punt

1 punt

1 punt

1 punt

Niet van toepassing
10.3

PROJECTEN
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Niet van toepassing
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