
Enkele vragen van kwb Heusden-Zolder aan 

onze burgemeester 
 

 

 
Kwb 

Wat wordt er gedaan vanuit de gemeente rond zwerfvuil? 

 

Mario Borremans 

Vanuit de werkplaats wordt permanent 1,5 VTE ingezet om het zwerfvuil 
op te ruimen. Daarnaast nemen de mensen van vzw Alternatief en VZW 

De Schans een aantal zones voor hun rekening (ruimen oa een gedeelte 
van de P. Paquaylaan en gedeelte Kleuterweg op). 

Jaarlijks wordt ook de zwerfvuilactie "straat.net" georganiseerd voor 
verenigingen en scholen. Ook in 2016 nemen we deel in het weekend van 

18 - 20 maart. 
Voor meer afgebakende problemen (eerder sluikstorten) worden gericht 

brieven in de buurt rondgestuurd met het verzoek niet meer te storten en 
gebruik te maken van de voorziene afvalinzamelingmethodes. 

In het budget voor 2016, dat ondertussen door de gemeenteraad 
goedgekeurd werd, is de aankoop van de 'zwerfvuilcamera' opgenomen. 

De aankoopprocedure kan dus in januari opstarten. Rekening houdend 
met procedure- en leveringstermijnen zou de camera gebruikt kunnen 

worden vanaf juni 2016. 

  
 

Kwb 
Wat is de kostprijs voor de gemeente voor de opruiming van 

zwerfvuil? 

 

Mario Borremans 
Bij het begin van deze bestuursperiode hebben Benny Strauven en ikzelf 

geprobeerd de kostprijs te schatten. We kwamen toen uit op 80.000 euro 
per jaar. (Enkel de personeelskost voor het opruimen) 

  
 

 
Kwb 

Wat is de stand van zaken betreffende de claimkaart? Hoe wordt 

dit geëvalueerd? 

 

Mario Borremans 
Het project is pas opgestart - dus moeilijk te evalueren. 

Momenteel zijn 350 vakken in de gemeente geclaimd door 20 deelnemers. 
  

 



 

 
 

Kwb 

Als de inwoners de gemeente proper houden, hoe gaan die 
beloond worden? Gaan de kosten voor limburg.net dan omlaag? 

 
Mario Borremans 

Via het claimkaart project worden de opruimers beloond met e-
portemonnee punten die ze kunnen inruilen tegen filmtickets en bus- en 

treinbonnen. 
Verdienen 

200 punten per opruimbeurt per geclaimd vak. Met een maximum van 
6X/jaar opruimen is 1200 punten/vak. 

verzilveren 

Ticket kinepolis = 850 ptn, ticket euroscoop = 625 punten 

NMBSreischeque van 10 euro = 900 ptn 

Lijnkaart van De Lijn = 1300 punten 

  

De kost voor het opruimen van zwerfvuil en sluikstorten zit momenteel 
niet in de directe inning bij Limburg.net. Dat is een kost die de gemeente 

integraal draagt. 
  

 
Kwb 

Wat zijn de plannen van Heusden-Zolder rond CO2 neutraliteit? 

  

Mario Borremans 
De gemeente beschikt over een goedgekeurd klimaatplan met een hele 

reeks van maatregelen. 
De gemeente heeft over een periode van 6 jaar subsidies verleend aan 

haar inwoners voor investeringen in het kader REG (Rationeel Energie 
Gebruik), isoleren van woningen, zuinigere verwarmingsinstallaties 

(condenserende hoogrendementsketels, warmtepompen), hernieuwbare 

energiebronnen (zonnepanelen en boilers). Er werd 1,5 miljoen euro 
uitgekeerd voor ongeveer 4000 maatregelen. 

De subsidieregeling werd ondertussen stopgezet. 
Momenteel wordt een dossier voorbereid rond een rentetussenkomt in de 

Duwolim lening (voor duurzaam renoveren). 
Daarnaast zet de gemeente nu verder in op het optimaliseren van de 

eigen gebouwen (doorgedreven isolatie van de buitenschil bij renovaties) 
en op het energievriendelijk bouwen van nieuwbouwprojecten (vb CVO - 

passiefschool). 
  

  


