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PUNT 28.     

Subsidiereglement voor het ophalen van zwerfvuil door verenigingen en scholen 
  
De raad 

 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen 
 
Gelet op het hersteldecreet van 23 januari 2009 
 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet voor de artikelen die nog van toepassing zijn  
 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen 
 
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse gewest van het administratief toezicht 
op de gemeenten en latere wijzigingen 
 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur 
 
Overwegende dat er veel zwerfvuil rondslingert in de gemeente, dat dit de gemeente ontsiert en aanzet tot nog 
meer sluikstorten 
 
Overwegende dat verenigingen en scholen meer geneigd zullen zijn om als activiteit een opruimactie te houden 
als ze hiervoor een financieel steuntje in de rug krijgen 
 
Overwegende dat verenigingen hun leden dienen te sensibiliseren inzake afvalpreventie en zwerfvuil om 
aanspraak te kunnen maken op de subsidie waardoor het illegaal ontwijkgedrag zal verminderen en er minder 
zwerfvuil zal weggegooid worden in bermen, bossen, wandel- en fietswegen... 
 
Gelet dat de gemeente de Samenwerkingsovereenkomst “milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling” op 
niveau 1 heeft afgesloten met de Vlaamse overheid, onder andere voor de cluster Vaste stoffen 
 
Gelet dat door ondertekening van de Samenwerkingsovereenkomst de gemeente er zich toe verbindt om actieve 
en passieve sensibilisatie te voeren inzake afvalpreventie en het vermijden van zwerfvuil en hiervoor ook 
betoelaagd wordt door de Vlaamse overheid 
 
besluit 
 
met  14 stemmen voor, 0 stemmen tegen, 1 ongeldige stem en 0 onthoudingen 
 

Naam Ja Neen Onth Ong Niet 

 
Naam Ja Neen Onth Ong Niet 

Broers Huub   X          

 
Smeets José   X          

Herens Jacky   X          

 
Droeven Nico   X          

Duijsens Jean   X          

 
Houbiers Benoît   X          

Walpot Victor   X          

 
Levaux Jean   X          

Nijssen William   X          

 
Happart Grégory          X    

Slootmaekers Marina   X          

 
Kurvers Marie-Noëlle   X          

Segers Sandra   X          

       Huynen Shanti   X          

       Casier Anne-Mie   X          

       



              
 
Artikel 1  Binnen de perken van de jaarlijks goedgekeurde budgetten kunnen verenigingen en scholen,  

onder de hierna vermelde voorwaarden,  een toelage bekomen voor opruimacties. 
 
Artikel 2  Subsidie wordt enkel toegekend aan verenigingen/scholen uit eigen gemeente. Verenigingen die 

beschikken over een lokaal en scholen, dienen de directe omgeving ervan proper te houden 
vooraleer ze in aanmerking komen voor subsidie. Naast de concrete opruimactie, dient er ook 
sensibilisatie te gebeuren naar de deelnemers van de actie toe. Het hoe en waarom van de 
opruimactie wordt duidelijk toegelicht aan de leden. 

 
Artikel 3  De opruimacties moeten uitgevoerd worden op het grondgebied van Voeren. De deelnemers 

houden zich aan de wegcode en zorgen ten alle tijden dat ze zichtbaar zijn door het dragen van 
veiligheidsvestjes, die door het gemeentebestuur ter beschikking gesteld worden. 

 
Artikel 4  Deelnemende verenigingen en scholen dienen afdoende verzekerd te zijn voor eventuele 

ongevallen. Het gemeentebestuur kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen die zich 
zouden voordoen tijdens de opruimactie. 

 
Artikel 5  Onder opruimacties wordt verstaan: het opruimen van zwerfvuil dat men aantreft in wegbermen, 

langs wegen, voet- en fietspaden, in bosjes en langs waterlopen. 
 
Artikel 6  De aanvragen gebeuren ten laatste één maand voor de actie gepland is bij het gemeentebestuur, 

dienst Leefmilieu. Het gemeentebestuur kan zelf voorstellen doen aan de deelnemende 
verenigingen en scholen waar de opruimacties kunnen plaatsvinden. 

 
Artikel 7  Aanvraagformulieren worden ter beschikking gesteld door de dienst Leefmilieu. De aanvraag 

bevat: 
- datum van de geplande activiteit 
- plaats van de activiteit, aangeduid op een kaartje met een indicatie van de te belopen 

straten en het aantal te ruimen kilometers 
- het aantal deelnemers 

 
Artikel 8  De gemeente stelt het nodige materiaal ter beschikking van de vereniging/school (zoals 

veiligheidsvestjes, zakken, handschoenen, prikstokken...). Beschadigd materiaal zal door de 
vereniging vergoed worden of zal in mindering gebracht worden van de subsidie.  

 
Artikel 9  Het bedrag van de subsidie voor eenmalige acties wordt bepaald op basis van de opgeruimde 

kilometers. Per kilometer betaalt de gemeente € 10, met een maximum van € 250 per jaar en per 
vereniging. Indien de opruiming gebeurt tijdens  de week van Straat.net geeft Limburg.net via de 
gemeente een bijkomende subsidie van €15 euro per opgeruimde kilometer, zonder maximum. De 
vereniging ontvangt bij een opruiming van zwerfvuil in de week van de actie straat.net bijgevolg € 
25 per opgeruimde kilometer voor de eerste 25 kilometer en vanaf de 26

ste
 kilometer €15 per 

opgeruimde kilometer. Elke aanvraag wordt voorafgaandelijk aan het college van burgemeester en 
schepenen voorgelegd. 

 
Artikel 10 Het bedrag van de subsidie voor een vereniging die het peterschap over een vooraf bepaald 

gedeelte van het grondgebied heeft (wandelwegen, pleintjes, delen van een waterloop, bosjes, ...), 
wordt door het college van burgemeester en schepenen jaarlijks bepaald. Dit peterschap houdt in 
dat de vereniging er zich toe verbindt om tegen een vergoeding van maximum € 250 het 
toegewezen gebied zwerfvuilvrij te houden door minstens zes maal per jaar – verspreid over het 
hele jaar en op vooraf afgesproken data – het toegewezen terrein van zwerfvuil te ontdoen. 

 
Artikel 11 Binnen de zeven dagen na afloop van de opruimactie dient de vereniging een documentje in met: 

- het effectief aantal opgeruimde kilometers 
- enkele foto’s van de locatie voor en na de opruimactie 
- het rekeningnummer van de vereniging 

 
Artikel 12 De uitbetaling van de toegekende subsidie zal pas doorgaan na controle door de dienst 

Leefmilieu. 
 
Artikel 13 Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit reglement. 
 



Artikel 14 Het reglement treedt in werking vanaf 1 januari 2013 en vervangt het vorige reglement van 27 
februari 2009. 
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