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Tarieven GOC

De vervuiler betaalt?

Verenigingen betalen nu nog meer om
een fuif te organiseren.

Afval wordt duurder

Vereenvoudigde tarieven, nadelig
voor fuifen

Op de gemeenteraad van 9 september
werd er gediscussieerd over de nieuwe
regeling in verband met de kosten van
ons afval.
Binnenkort betalen we allemaal een
hogere huurprijs voor onze groene en
grijze bak. Ook de prijs per kg voor ons
restafval stijgt.
Natuurlijk is het normaal dat die prijzen
aangepast worden maar toch blijkt nu
dat het principe ‘de vervuiler betaalt’
hier niet meer opgaat. De kostprijs van
de containers gaat immers met een
groter percentage omhoog dan de
kostprijs per kg.
Als we als gemeente achter het idee
willen staan dat mensen die meer afval
hebben, ook meer betalen, dan zou de
prijs per kg net de grootste stijging
moeten kennen. Dit hadden wij graag
anders gezien.

Uitnodiging
Kom volgende keer zelf mee luisteren
naar onze gemeenteraad op

14/10/2013

Eenheid organiseerde
kledingactie

28/09/2013

Op de afgelopen GOC raad werden de
nieuwe huurprijzen voor het GOC
besproken. De huurprijzen blijven laag
voor onze Herenthoutse verenigingen, en
ook blijft het zo dat een inwoner van
Herenthout goedkoper gebruik kan maken
van de zaal dan iemand van buiten ons
dorp.
Wat ons tegen de borst stoot is dat het
tarief om de zaal voor een fuif te huren,
dat trouwens al veel hoger lag dan de
normale huurprijs, nu nogmaals drastisch
verhoogd wordt. Het geven van een fuif
wordt wel erg moeilijk als je behalve de
vaste kosten zoals het betalen van
professionele security en het huren van
een decibelmeter, ook nog eens een hoge
huurprijs moet betalen. Een bijkomend
probleem is dat het toekomstplan voor een
podium-fuifzaal, een project waar tijdens
de vorige legislatuur aan gewerkt werd en
nu nog de volle aandacht zou verdienen,
in de ijskast geschoven werd. We
betreuren het dat het nu nog moeilijker
wordt voor onze Herenthoutse
jeugd(verenigingen) om een fuif
organiseren.

GROS - raad

nieuwsbrief

OKTOBER 2013

De GROS-raad organiseert op
18/10 vanaf 19u aan de pastorij
een grote soepactie voor 11.11.11.
De actie wil wereldhonger
onder de aandacht brengen.
Onze groenten groeien
alvast goed! Op 10/11 houdt de
GROS-raad ook het GOC open
ten voordele van 11.11.11.
Iedereen van harte welkom!

Win een fairtrade-zak!
Doe mee aan de spaaractie die
begint tijdens de week van de
fairtrade (2 tot 7 oktober) en
verzamel logo’s van fairtradeproducten. Kom je spaarkaart
inwisselen op de receptie van 7
november vanaf 19u in de
gemeentelijke feestzaal. Je vindt
de spaarkaart en meer informatie
in het gemeentenieuws.
Succes!

Uw mening telt
Op welke manier bereiken we
volgens jou de meeste inwoners van
Herenthout?

www.eenheidherenthout.be

Zoals te lezen was op onze strooibriefjes, steunde onze kledingactie deze keer voor de
2de maal het project Rainbow4kids uit Kenia. De opbrengst van de acties is groter dan
verwacht. Hierdoor kunnen we het geld verdelen onder verschillende Keniaanse
projecten. Bij de laatste reis steunden Hanne Menheere en Katrien Gielis onder andere
ook een kleinschalig schooltje. Het zijn die projecten die ons geld het meest kunnen
gebruiken. Daar gaan we dan ook voor! Katrien reist binnenkort terug naar het
prachtige land, pas dan kunnen we beslissen wie en wat we met de mooie opbrengst
kunnen helpen. U leest er hier binnenkort meer over in onze nieuwsbrief.

De ophalingen werden dankzij jullie een groot succes. Bedankt!

