
Tussenkomst René Wouters op gemeenteraad 12-10-2009:  
 
Schriftelijke formulering van door Open Vld toegevoegd punt: 
 
Toekomst van het Gemeentelijk Containerpark – principebeslissing 
 
De gemeenteraad, 
Gelet op de plannen van OVAM en IOK, 
Gelet op de eerste besprekingen die in dat verband hebben plaatsgehad, 
Gelet op het feit dat nogal wat krachten lijken aan te sturen op een sluiting van het 
Gemeentelijk Containerpark van Hulshout, 
Overwegende dat het wenselijk is voor de Hulshoutse burgers om in hun eigen gemeente 
terecht te kunnen met hun afval, 
Gelet op de stijgende kosten voor afvalverwerking, 
Overwegende dat het daarom noodzakelijk is om voor het containerpark een duurzame 
langetermijnvisie te ontwikkelen en een economisch haalbare oplossing uit te werken, 
Overwegende dat het beter is om het lot van ons Gemeentelijk Containerpark in eigen handen 
te nemen in plaats van te wachten tot anderen boven onze hoofden heen er over beslist 
hebben, 
 
BESLUIT: met……. stemmen vóór, 
  bij ……. stemmen tegen 
  en …….. onthoudingen 
 OF 
  unaniem 
 
Artikel 1 – De gemeenteraad wil principieel dat de Hulshoutse burger ook in de toekomst in 
de eigen gemeente terecht kan voor het binnen brengen van afval in het containerpark. 
Artikel 2 – De gemeenteraad heeft er geen bezwaar tegen dat de uitbating van het 
containerpark in de toekomst zou worden overgenomen door IOK of een andere instantie voor 
zover de nodige garanties aanwezig zijn voor een blijvende goede dienstverlening aan de 
bevolking en een correcte tarifering. 
Artikel 3 – De gemeenteraad is zich bewust van de noodzaak van verdere investeringen in de 
toekomst van het containerpark en is principieel bereid deze nader te onderzoeken onder 
voorbehoud van de garanties zoals omschreven in artikel 2. 
Artikel 4 – De gemeenteraad geeft opdracht aan het College van Burgemeester en Schepenen 
om pro-actief dit standpunt te verdedigen in de verdere besprekingen hieromtrent. 
Artikel 5 – Deze beslissing zal, via de lijst van behandelde punten, overeenkomstig TITEL 
VIII – Bestuurlijk toezicht en externe audit, Hoofdstuk I – Bestuurlijk toezicht, Afdeling II – 
Algemeen bestuurlijk toezicht, art. 252 par. 1, binnen 20 dagen na het nemen van dit besluit 
verzonden worden aan de provinciegouverneur. 
 
De mondelinge tussenkomst vindt U in een apart document 


