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Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Bart Michiels, voorzitter ; mevrouw Mien Van Olmen, burgemeester; mevrouw Yoleen Van 
Camp, schepen; de heer Jan Michielsen, schepen ; de heer Pascal Van Nueten, schepen; de heer 
Patrik De Cat, schepen; de heer Stefan Verraedt, schepen; de heer Peter Bellens, schepen; mevrouw 
Anne-Mie Hendrickx, raadslid; de heer Jan Bertels, raadslid; mevrouw Liese Bergen, raadslid; 
mevrouw Els Sterckx, raadslid; de heer Peter Verpoorten, raadslid; mevrouw Bieke Baeten, raadslid; 
de heer Rutger Moons, raadslid; mevrouw Axana Ceulemans, raadslid; de heer Rob Lathouwers, 
raadslid; mevrouw Evelyn Breugelmans, raadslid; de heer Nick Kraft, raadslid; de heer Andreas 
Huyskens, raadslid; de heer Jennis Wagemans, raadslid; mevrouw Eva Brandwijk, raadslid; mevrouw 
Eva Kerkhofs, raadslid; mevrouw Susy Matthijs, raadslid; de heer Bart Lamers, raadslid; mevrouw 
Lore Wagemans, raadslid; de heer Tom Sluyts, raadslid ; mevrouw Priscilla Van Thielen, raadslid; de 
heer Tom Olyslaegers; de heer Dirk Soentjens, algemeen directeur 

Beschrijving

Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Herentals heeft momenteel een reglement 'Materiële ondersteuning buurtvrijwilligerswerking'. Dit 
reglement geldt tot 31 december 2019 en moet opnieuw gestemd worden. 

Het huidige reglement is zeer vaag en complex geschreven. Een reglement in een duidelijke en 
eenvoudige taal is nodig.

Juridische grond
 Decreet lokaal bestuur

Argumentatie
Herentals wil een stad zijn waar geen zwerfvuil en sluikstort voorkomt. Het stadsbestuur kan deze 
uitdaging niet alleen aan doet hiervoor ook beroep op de inwoners van Herentals. 

Herentals heeft een strategisch veiligheids- en preventieplan. In dit plan worden 6 
overlastfenomenen genoemd die Herentals wil aanpakken. Een van deze fenomenen is sociale 
overlast. Sociale overlast is onder andere sluikstort, zwerfvuil en hondenpoep.



 Sluikstort: het afval dat klaarblijkelijk met opzet werd achtergelaten in de omgeving
 Zwerfvuil: kleine hoeveelheden afval dat met de hand of met behulp van grijpers opgeruimd 

kan worden.

Via het reglement 'buurtvrijwilliger zwerfvuil' wil de stad burgers helpen en ondersteunen die zelf 
iets willen doen tegen zwerfvuil.

Het nieuwe reglement vermeldt: 'Stad Herentals waardeert zijn buurtvrijwilligers voor hun 
vrijwilligerswerk.' Het bestuur vindt vrijwilligerswaardering zeer belangrijk. Later in de legislatuur 
wordt deze waardering verder uitgewerkt comform voor al het vrijwilligerswerk binnen de stad.

Besluit

De gemeenteraad keurt volgend reglement goed:  

Reglementen 2020-2025

REGLEMENT BUURTVRIJWILLIGER ZWERFVUIL

1. Periode

Dit reglement geldt van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025.

2. Doelstelling 

Herentals wil een stad zijn waar geen zwerfvuil en sluikstort voorkomt. Het stadsbestuur kan deze 
uitdaging niet alleen aan doet hiervoor ook beroep op de inwoners van Herentals. Burgers kunnen 
een vrijwilligersengagement aangaan en buurtvrijwilliger zwerfvuil worden.

3. Definities

 Buurtvrijwilliger zwerfvuil: een vrijwilliger die op regelmatige basis zwerfvuil opruimt in 
opdracht van de dienst preventie van de stad Herentals.

 Zwerfvuil: kleine hoeveelheden afval die met de hand of met behulp van grijpers opgeruimd 
kunnen worden. 

 Sluikstort: afval dat klaarblijkelijk met opzet werd achtergelaten in de omgeving.

4. Doelgroep

Elke inwoner van Herentals die zich als vrijwilliger wil inzetten om op regelmatige basis zwerfvuil op 
het openbaar domein op te ruimen.

5. Voorwaarden

 Een buurtvrijwilliger zwerfvuil moet minstens 16 jaar oud zijn. Kinderen jonger dan 16 jaar 
mogen helpen als zij begeleid worden door een volwassen buurtvrijwilliger.

 De buurtvrijwilliger zwerfvuil ontvangt geen vergoeding voor zijn inzet.
 De stad Herentals sluit voor alle buurtvrijwilligers een verzekering af voor burgerlijke 

aansprakelijkheid voor schade aan derden en lichamelijke ongevallen.



6. Procedure

De burger stelt zich kandidaat als buurtvrijwilliger via www.herentals.be/buurtvrijwilligers of door 
contact op te nemen met de preventiedienst van de stad (preventie@herentals.be of 014-24 66 90).
De dienst preventie behandelt de aanvraag.

 De dienst preventie:
o neemt contact op met de kandidaat vrijwilliger
o geeft toelichting en maakt verder praktische afspraken over het inzamelen en 

aanbieden van het verzamelde zwerfvuil
o bezorgt het nodige materiaal zoals: handschoenen, fluovestje, vuilgrijper en 

zwerfvuilzakken met stickers.

7. Geldigheidsduur

Het engagement van de buurtvrijwilliger vermeldt geen einddatum.
De buurtvrijwilliger-zwerfvuil is vrij om zijn engagement stop te zetten na een eenvoudige melding 
aan de dienst preventie.
De dienst preventie neemt minstens 3 maal per jaar contact met de buurtvrijwilliger.

8. Betwisting

Het college van burgemeester en schepenen behandelt alle betwistingen.

9. Bekendmaking

Dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid overgemaakt. het reglement wordt 
afgekondigd en bekendgemaakt overeenkomstig het decreet lokaal bestuur.
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