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Gemeenteraad: punt over alternatieven voor plastic bekers weggestemd. Meerderheid 
heeft haar huiswerk nog niet gemaakt!

De Vlaamse Regering besliste in maart van dit jaar dat ‘recipiënten voor éénmalig gebruik’ –
lees ‘plastic wegwerpbekers’ - niet langer gebruikt mogen worden tijdens evenementen die
de  gemeente  organiseert.  Maar  ook  alle  organisaties  die  na  nieuwjaar  een  evenement
organiseren, mogen niet langer gebruikmaken van deze plastic wegwerpbekers.

Een  aantal  Herkse  (jeugd)verenigingen  organiseren  in  januari  al  fuiven  of  andere
evenementen. Voor deze verenigingen is het dus – bijna letterlijk – vijf voor twaalf om zich
nog in orde te brengen met deze nieuwe wetgeving. Het gebruik van herbruikbare bekers
vraagt immers een aantal bijkomende inspanningen van de organisatie: de bekers moeten
aangekocht  of  gehuurd  worden  en  er  dienen  speciale  afwasinstallaties  (of  veel  meer
mankracht) voorzien te worden. Dit alles heeft natuurlijk ook een kostenplaatje.

Aangezien het huidige bestuur nog geen initiatieven had genomen rond deze problematiek,
agendeerde de Groen-fractie een extra agendapunt op de laatste gemeenteraad. In dit punt
werd het schepencollege gevraagd om de noden en problemen van de Herkse verenigingen
en organisaties om zich in orde te stellen met de nieuwe wetgeving in kaart te brengen, om
op  korte  termijn  een  oplossing  uit  te  werken  voor  de  dringendste  noden  van  deze
verenigingen  en  om te  onderzoeken  welke  structurele  maatregelen  er  nodig  zijn  om dit
probleem op lange termijn aan te pakken.

Ondanks  de  uitvoerige  toelichting  door  Guido  Ector,  schepen  voor  leefmilieu,  over  de
stappen die de gemeente al heeft gezet en nog zal nemen in de eerstkomende maanden,
moeten wij vaststellen dat het huidige bestuur zijn huiswerk nog steeds niet klaar is en dat er
nog geen beslissingen werden genomen. Laat staan dat er al een oplossing werd uitgewerkt
voor de Herkse verenigingen. Wij geven toch nog graag even mee dat de beslissing van de
Vlaamse Regering 10 maanden geleden  werd genomen en dat  het  huidige bestuur  dus
voldoende tijd had.
 
En hoewel de meerderheid haar best deed om aan te tonen dat zij al hard aan het werken
zijn  om de geagendeerde punten aan te pakken,  werd dit  agendapunt  oppositie  (Groen-
Nieuw-Onafhankelijken-N-VA)  tegen  meerderheid  (Sp.a-O-VLD-CD&V)  weggestemd.
Blijkbaar  omdat  deze meerderheid vindt  – dixit  de woorden van een schepen – dat  “de
oppositie niet moet bepalen wat het bestuur moet doen”.

De Groenfractie wil zich constructief inzetten voor het algemeen belang in Herk-de-Stad. Dit
soort partijpolitieke uitspraken betreuren wij ten zeerste en laten wij voor rekening van deze
meerderheid.
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