Gemeentelijk reglement voor de organisatie van zwerfvuilacties
Gemeentelijke zwerfvuilacties
Artikel 1. De gemeente Haacht organiseert jaarlijks twee zwerfvuilacties: een actie voor scholen in mei en
een actie voor verenigingen op de derde zaterdag van oktober.
Artikel 2. Voor de gemeentelijke zwerfvuilacties wordt door de gemeente materiaal ter beschikking gesteld
(bijvoorbeeld: hesjes, handschoenen, grijpers, vuilzakken, ...). Tevens zal de gemeente zorgen voor de
ophaling en afvoer van het ingezamelde afval, conform de (praktische) afspraken gemaakt bij iedere
zwerfvuilactie.
Artikel 3. Lagere scholen en kleuterscholen die meedoen aan de gemeentelijke zwerfvuilactie in mei krijgen
bijkomend op de bepalingen van Artikel 2:
•
•

een bedrag per deelnemende leerling, te besteden bij een lokale handelaar, voor een gezond
tussendoortje(1,5 euro);
een ondersteuning van € 100,00 (honderd euro), voor de praktische organisatie van de
zwerfvuilactie.

Middelbare scholen kunnen enkel bijkomend op de bepalingen van Artikel 2 genieten van een bedrag per
deelnemende leerling, te besteden bij een lokale handelaar, voor een gezond tussendoortje(1,5 euro).
Artikel 4. Verenigingen die meedoen aan de gemeentelijke zwerfvuilactie op de derde zaterdag van oktober
krijgen bijkomend op de bepalingen van Artikel 2:
•
•

een broodje;
een subsidie ter waarde van maximaal € 100,00 (honderd euro), op voorwaarde dat de vereniging
met minstens 10 personen deelneemt.

Andere zwerfvuilacties
Artikel 5. Burgers, groepen van burgers, verenigingen en scholen die zwerfvuilacties wensen te organiseren
kunnen reken op ondersteuning van de gemeente. De gemeente stelt materiaal ter beschikking, voor zover
de voorraad strekt (bijvoorbeeld: hesjes, handschoenen, grijpers, vuilzakken, ...). Tevens zal de gemeente
zorgen voor de ophaling en afvoer van het ingezamelde afval, conform de (praktische) afspraken gemaakt
bij iedere zwerfvuilactie.
Burgers, groepen van burgers, verenigingen en scholen dienen ten laatste 14 dagen voor de zwerfvuilactie
een vraag tot ondersteuning te hebben bezorgd aan de gemeente.
Artikel 6. In uitzondering op Artikel 5 kunnen zwerfvuilacties met een duidelijke politieke link beperkt
rekenen op ondersteuning van de gemeente. Het gaat meer bepaald over het afvoeren van het
ingezamelde afval, aangeleverd aan de gemeentelijke loods.

Algemene bepalingen

Artikel 7. Dit reglement vervangt alle voorgaande reglementen die de zwerfvuilacties voor verenigingen en
scholen regelen."

