UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
Zitting van 4 april 2019
Provincie Vlaams-Brabant Aanwezig: MM. S. Vandermeulen, voorzitter; P. Reekmans, burgemeester,
Arrondissement Leuven
K. Vanwinkelen, H. Hendrickx, H. Holsbeeks, T. Stmys, schepenen;
G. Holsbeek, G. Amauts, H. Amauts, Y. Sterkendries, M. Willems,
GEMEENTE
J. Vangroenendael, K. Ceuleers, R. Vergeylen, B. Vanstockstraeten, K. Lentacker en
H. Vanbrabant, raadsleden;
De gemeenteraad:
3380 G L A B B E E K
K. Wauters, algemeen directeur.

Politiereglement betreffende de inzameling van huishoudelijk afval: aanpassing.

Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het decreet lokaal bestuur
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;
Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van
rnateriaalkringlopen en afvalstoffen;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het
Vlaams Reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen
(VLAREMA);
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd.14 juni 1979, 11 februari 2010 en 12 mei 2016
houdende politiereglement betreffende de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen;
Overwegende dat met ingang van 11 maart 2004 de gemeente beheersoverdracht deed aan
EcoWerf voor de uitbating van het containerpark;
Gelet op de brief van EcoWerf van 12 maart 2019 dat tijdens de zomermaanden (juli en
augustus) de inzamelrondes zullen starten om 6u. Bijgevolg moeten de inwoners het huisvuil ook
vroeger buitenzetten. Het politiereglement ter zake dient dan ook aangepast te worden.
Besluit:
Met eenparigheid van stemmen
Artikel 1: Het artikel 1.3.5. §1. Wordt aangevuld als volgt: De selectief in te zamelen
huishoudelijke afvalstoffen moeten uiterlijk om 6u op de dag van de inzameling, buiten geplaatst
worden.
Art. 2: De verdere bekendmaking van deze wijziging zal gebeuren via de gemeentelijke kanalen en
via de afvalkalender 2019 van EcoWerf.
Aldus vastgesteld in bovenvermelde zitting.
Namens de raad.
De voorzitter,
De algemeen directeur i.o.,
(Get.) K. Wauters
Voor eensluidend uittreksel.
De Algemeen Directeur.

K. Wauters

Reekmans.

