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Pastorijstraat 30 3530 Houthalen-Helchteren  

Houthalen-Helchteren, 20-06-2019  

Betreft: schriftelijke vraag BUUR-fractie – gemeenteraadszitting 27-06-2019  

             beheer glasbollen 

             behandelaar: Luciana Costa  

Geachte voorzitter, algemeen directeur  

Op verschillende plaatsen in onze gemeente staan glasbollen; 
verzamelpunten voor glasafval. Ondanks dat het correct gebruik van deze 
bollen aangegeven is op de locaties en gekend is bij de inwoners, kunnen we 
er niet omheen dat zowat alle glasbollocaties vandaag verworden zijn tot 
openbare afvalplaatsen waar grote hoeveelheden sluikafval worden 
achtergelaten. Dit zorgt niet enkel voor overlast, ook op vlak van veiligheid en 
gezondheid is dit sluikafval onaanvaardbaar, denk maar aan de 
aantrekkingskracht ervan op ongedierte.  

Dit groeiend probleem is niet nieuw en het zijn natuurlijk de sluikstorters die de 
overlast veroorzaken. Bij besprekingen hierrond in het verleden kwamen 
alternatieve oplossingen naar voren zoals het plaatsen van camera’s of het 
vervangen van de glasbollen door ondergrondse containers.  

Als BUUR-fractie blijven we ons, samen met heel wat buurtbewoners van 
deze glasbakken, storen aan deze groeiende problematiek. Derhalve willen 
we aan het bestuur vragen of zij deze problematiek ook ervaren en welk beleid 
men hierrond wil voeren. Is het bestuur bereid om maatregelen te nemen 
teneinde deze problematiek in te dijken, welke maatregelen stelt zij voor? 
Werden er omtrent het sluikstorten aan glasbakken al gas-boetes 
uitgeschreven in onze gemeente?  

Een optie die we als BUUR naar voren durven schuiven in deze context, is het 
overwegen van de installatie van een glasophaling aan huis. Zo’n aan-huis-
ophaling heeft niet enkel het voordeel dat glasbollen en de hieraan 
gekoppelde overlastplekken verdwijnen, het biedt ook tal van andere 
voordelen, zoals het minder aantal verplaatsingen van en naar de glasbollen, 
of het verhoogde comfort voor minder mobiele personen zoals senioren. Ziet 
het bestuur opties om een project als dit in samenwerking met Limburg.net op 
poten te zetten?  

Graag vernemen wij een antwoord op deze vragen op de komende 
gemeenteraad.  

Onze dank alvast, 

Stijn Van Dingenen 
fractievoorzitter BUUR  

 



 
  


