
Tussenkomst René Wouters op gemeenteraad 12-10-2009:  
 
door Open Vld toegevoegd punt: 
 
Toekomst van het Gemeentelijk Containerpark – principebeslissing 
 
Voorzitter, ik was bijzonder verheugd te vernemen dat de bevoegde schepen op de recentste 
zitting van de milieuraad had beloofd dat hij op de gemeenteraad zou toelichting geven bij de 
stand van zaken in verband met de besprekingen rond de toekomst van het containerpark. 
Groot was dan ook mijn verbazing te moeten vaststellen dat dit niet geagendeerd stond op de 
dagorde van vandaag. Om de schepen toe te laten alsnog zijn belofte te houden, heb ik mij 
veroorloofd om dit punt dan zelf maar aan de agenda toe te voegen. Ik stel dan ook voor dat 
we eerst naar de beloofde toelichting luisteren zodat we het debat over het ingediende 
ontwerpbesluit met kennis van zaken verder kunnen voeren. 
 
Voorzitter, mijnheer de Schepen, collega’s, die toelichting bevestigt eigenlijk wat we terzake 
al gehoord hebben: er is niets beslist, we wachten af. Nu, met permissie gezegd: een 
afwachtende houding is niet meteen de beste garantie om de toekomst van ons containerpark 
veilig te stellen. Als we wachten tot de beslissing genomen is, dan is het te laat. En 
momenteel ziet het er naar uit dat die beslissing eerder neigt naar een sluiting van ons 
containerpark. Maar alle Hulshoutenaren die ik tot nu toe hierover gesproken heb, zijn het er 
allemaal over eens: een sluiting zou voor de Hulshoutse burger een slechte zaak zijn.  
 
De bevolking, mijnheer de Schepen, wenst het containerpark te behouden. Nu, dat het 
dagelijks beheer hiervan zou worden overgedragen aan IOK, daar ligt volgens mij niemand 
echt wakker van en misschien zijn zij zelfs beter geplaatst om dit te doen. Alleen moeten we 
er dan wel zeker van kunnen zijn dat de dienstverlening naar de bevolking toe minstens even 
vlot en even dienstbaar kan gebeuren als dat vandaag het geval is. En dat er zou moeten 
geïnvesteerd worden in weegsystemen, laten we eerlijk zijn, het huidige systeem waarbij het 
personeel zelf zowat moet inschatten welke bijdrage hen billijk lijkt te zijn, is op termijn, 
rekening houdend met de stijgende kosten voor de verwerking, niet houdbaar. Hoe dan ook 
moest hier in de toekomst in geïnvesteerd worden. Wat die investeringen precies moeten zijn 
en hoe die kosten tussen de gemeente en IOK moeten worden verdeeld, daar moet verder over 
onderhandeld worden, maar dat er investeringen nodig zijn, daar kunnen we volgens mij niet 
buiten. 
Maar het belangrijkste is volgens mij dat we niet afwachten wat er gaat gebeuren. We moeten 
zelf de touwtjes in handen nemen en pro-actief gaan lobbyen voor het behoud van het 
containerpark. Waarom zouden we bijvoorbeeld Westerlo niet in de besprekingen betrekken?  
 
Ook voor bijvoorbeeld de inwoners van Heultje is ons containerpark gunstig gelegen. De 
nieuwe normen over het aantal inwoners per park en zo kunnen we toch niet tegenhouden. We 
moeten gewoon zelf in actie komen en rekening houdend met de wijzigende 
omgevingsfactoren als gegeven, zorgen dat we de belangen van onze bevolking op de best 
mogelijk manier behartigen en verdedigen. Afwachten en de kat uit de boom kijken, is 
gewoon geen optie. Dan kunnen we straks weer gaan klagen dat we als gemeentebestuur niet 
zelf mogen beslissen. De enige manier om zelf te beslissen, is zelf initiatief te nemen. 


