
 

 

Thema: Klimaat, milieu, duurzaamheid  

 

Geachte college 

Geachte schepen 

 

Klimaat en gezondheid zijn ‘hot’. Houthalen-Helchteren presenteert zichzelf al jaren als een groene 

gemeente met een cleantech-hart en een gemeente die duurzaamheid hoog in het vaandel draagt. Er 

is een groeiende noodzaak aan een doorgedreven, doordachte aanpak inzake klimaatbeheersing, 

inzake ecologie en biodiversiteit en inzake duurzaamheid. Daarom koesterden we als BUUR-fractie 

de hoop dat dit meerjarenplan erg ambitieus zou zijn op dit vlak en dat er ten volle voor gekozen 

werd om forser en dieper in te zetten op het bewustzijn bij onze inwoners hieromtrent. We 

verwachtten dat dit bestuur de komende jaren méér middelen ter beschikking zou stellen om samen 

met de inwoners te groeien naar een nog méér klimaatvriendelijke en duurzame samenleving.  

Cijfers tonen ook aan dat die noodzaak er is. In Houthalen-Helchteren stoot een huishouden 

gemiddeld 3.73 ton CO2 uit. Een aandeel dat hoger ligt dan het Limburgs gemiddelde dat op 3.69 ton 

CO2 per huishouden staat.  In onze gemeente wordt op dit moment slechts 7,1% van de bruikbare 

daken effectief gebruikt voor fotovoltaïsche zonnepanelen. Ook het aandeel warmtepompen, 

vloerisolatie en hoogrendementsbeglazing ligt in onze gemeente nog steeds laag. We zien ook dat 

het isoleren van daken of zolders in onze gemeente sterk daalt. Dat komt niet omdat al onze daken 

en zolders stilaan allemaal al geïsoleerd zijn, maar dat komt wel omdat gezinnen hun 

uitgavenpatroon moeten aanschroeven waardoor duurzame maatregelen als deze geen prioriteit 

meer kunnen zijn of simpelweg voor deze gezinnen onbetaalbaar worden. Een cijfer dat dit staaft, is 

het cijfer van de door de netbeheerder uitgekeerde premies voor het plaatsen van dak- of 

zoldervloerisolatie. In 2012 werden er in deze context in Houthalen-Helchteren nog 431 premies 

toegekend, in 2018 daalde dat aantal premies tot amper 71.  

Ondanks dat deze meerderheid in haar visie het belang van duurzaamheid erkent,  zien we dat de 

verbinding van dit thema met onze inwoners absoluut niet versterkt wordt, integendeel. Het 

totaalbudget dat in het meerjarenplan voorzien is onder de noemer Milieu en Duurzaamheid, blijft 

hetzelfde als de voorgaande jaren, er komt de komende jaren geen verhoging, we blijven de 

komende jaren steken op  1.866.000 euro jaar, net zoals in het verleden. 

Willen we meer burgers betrekken bij het thema duurzaamheid en milieu, dan moeten we ze 

triggeren, uitnodigen en stimuleren. Maar ook hier speelt het budget niet op in. Voor sensibilisering 

wordt, net zoals de voorgaande jaren, elk jaar 14.420 euro uitgetrokken. Ook de budgetten voor 

acties rond milieu en duurzaamheid (5.420 euro) en het aanbod aan cleantechsubsidies ten bate van 

onze inwoners (9.000 euro) blijven jaar na jaar gelijk en verschillen in niets met het verleden. Echt 

ambitieus kan je dat niet noemen.  

Ook organisaties en verenigingen die actief zijn op vlak van milieu en duurzaamheid  en die inzetten 

op de organisatie van projecten hierrond, zijn belangrijke spelers om positieve bewegingen te 

creëren. Het valt ons als BUUR-fractie op dat op dit vlak het budgettair verhaal zelfs achteruitgaat. 

Waar in 2020 nog 55.965 euro voorzien wordt voor de ondersteuning in de vorm van toelagen aan 

deze organisaties en projecten, daalt dat naar 47.965 euro vanaf 2023. Dat is een daling van 15% 

waar de stopzetting van het project ‘Natuur in je buurt’ in 2023 in vervat zit. Jammer dat zulke 

projecten niet verdergezet worden of dat er geen andere projecten voor in de plaats komen.  
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Ook op vlak van dierenwelzijn wordt er de komende jaren geen groeiruimte voorzien. Met jaarlijks 

slechts een werkingsbudget van 1.500 euro is dit veruit het minst bedeelde beleidsdomein. Nochtans 

leven er inzake dierenwelzijn heel wat noden in onze samenleving. Het groeiend aantal 

inbeslagnames van verwaarloosde dieren, ook in onze gemeente, toont aan dat sensibilisering én 

opvolging méér dan noodzakelijk is. We beschikken over verschillende verenigingen die 

gespecialiseerd zijn in aspecten van dierenwelzijn, denk maar aan de hondenscholen. Waarom zet dit 

beleid hier niet méér op in, waarom worden deze verenigingen niet betrokken bij de verdere 

uitbouw van een dierenwelzijnsbeleid met bijvoorbeeld aandacht voor het aanbieden van cursussen 

sociaalvaardigheid bij honden aan onze inwoners of het invoeren van een doorgedreven 

vormingspakket rond dierenwelzijn in ons onderwijs om maar enkele voorbeelden te noemen. Het 

zou én het dierenwelzijn én de bewustwording daaromtrent bij onze inwoners én de veiligheid in 

onze samenleving absoluut ten goede komen.  

Een zelfde beeld krijgen we op vlak van afvalbeheersing en de afvalaanpak op het openbaar domein. 

Ondanks het stijgende probleem van sluikstorten blijft het budget voor de beheersing van afval op 

het openbare domein ook de komende jaren hetzelfde (25.410 euro). 

Een groene, gezonde, propere omgeving is belangrijk. Kwaliteitsvol groen in onze woonkernen komt 

echter steeds meer onder druk te staan. Het voorbije jaar alleen al leverde onze gemeente een 

kapvergunning voor het in totaal verwijderen van meer dan 300 bomen.  De voorbije weken liep er 

nog een openbaar onderzoek waarbij dit gemeentebestuur nog eens 66 bomen in onze wijken wil 

kappen. Waar elke verstandige gemeente inzet op meer groen in onze leefkernen, kunnen we niet 

anders dan vaststellen dat onze gemeente blijkbaar voor minder groen kiest. Er is immers nog altijd 

géén plan om de komende jaren in te zetten op vergroening.  

Als BUUR pleiten we al jaren voor een bomenplan: een inventarisatieplan voor de bomen in ons 

openbaar groen, met daaraan gekoppeld een onderhoudsvisie en –opvolging. Een plan ook dat 

nieuwe begroening in onze leefomgeving stimuleert. Ik het meerjarenbeleidsplan zet deze 

meerderheid in op meer wijkgerichte investeringen, op wijkparticipatie en op fierheid voor onze 

buurten.  Was het niet  sterk geweest, moest men hieraan zo een begroeningsvisie gekoppeld 

hebben. Nu wordt er wel gesproken over evoluerend openbaar groen, rekening houdend met 

veranderende klimatologische omstandigheden en met aspecten als de inperking van de inzet van 

bestrijdingsmiddelen in het openbaar groen maar we stellen vast dat ook hier niet budgettair 

versterkt wordt op ingezet. Zo stagneert bijvoorbeeld het budget voor groenonderhoud de komende 

jaren (730.000 euro). Nochtans zagen we de voorbije jaren dat de nood aan een verbeterd 

groenbeleid er echt wel is. Er is binnen het betrokken actieplan ook geen budgettaire 

investeringsruimte voorzien. In het verleden waren hiervoor wel budgetten voorhanden, denken we 

maar aan het budget van 25.000 euro dat in 2015 nog uitgetrokken werd voor het bloemenproject.  

Voor de BUUR-fractie is het dan ook positief dat men wel beseft dat er aandacht nodig is voor 

natuur, milieu, leefomgeving en duurzaamheid, maar we blijven op onze honger zitten als het gaat 

over het aanbieden van financiële mogelijkheden om hier, samen met de inwoners en verenigingen, 

versterkt op in te zetten de komende jaren.  

Daarom willen we aan de bevoegde schepen dan ook vragen op welke innovatieve manier hij de 

komende jaren toch de duurzaamheidsgraad bij onze inwoners wil versterken. Hoe gaat dit beleid 

ervoor zorgen dat meer inwoners de kans krijgen om zelf ook duurzame maatregelen in hun 

woonomgeving te realiseren? Hoe gaat u ook uw verkiezingsbelofte invullen, waarbij u als partij 

duurzame energieprojecten met terugverdieneffecten voor de gemeente en de inwoners beloofde? 

Wat met de opmaak van een hitte- en waterplan voor onze gemeente, eveneens een 

verkiezingsbelofte? Op welke manier kunnen we terug groeien naar de nette, aangename groene 

tuinwijken die we waren? En op welke manier plant de bevoegde schepen een verbeterde toekomst 

op vlak van afvalbeheersing en sluikstorten? Welke ambities koestert verder dit beleid inzake 

dierenwelzijn?  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


