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MILIEUDIENST INTERLEUVEN

Project TANKSLAG 2021

Info-avond 24 juni 2021



 Praten door elkaar is niet aangenaam
Klik op het “Hand opsteken”-knopje wanneer u wil praten

 Schakel uw microfoon aan alleen als u wil praten

 U kunt de chat gebruiken om iets schriftelijk mee te delen
Klik op het “Gesprek weergeven”-knopje om de chat te openen
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Enkele tips voor een goede digitale vergadering  



• Wetgeving

• Doel project

• Organisatie samenaankoop 

• Werkgroep

• Parkeerverbod / inname van openbaar domein

• Uiteenzetting door de aannemer
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AGENDA VAN DEZE AVOND

Informatie over Tankslag  



• Ondergrondse tank voor minder dan 5.000 kg stookolie 
(6.000 liter)
– Verplicht bij definitieve buitengebruikstelling: leegmaken 

én reinigen én verwijderen/opvullen met inert materiaal
– Binnen 5 jaar vanaf de buitengebruikstelling
– Certificaat buitengebruikstelling volgens de regels

• Bovengrondse tank voor minder dan 5.000 kg stookolie 
(6.000 liter)
– Verplicht bij definitieve buitengebruikstelling: leegmaken 

én reinigen
– Indien verwijderd: een certificaat buitengebruikstelling 

volgens de regels
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STOOKOLIETANK VOOR HET VERWARMEN VAN EEN WONING
Wetgeving 



• Ondergrondse en bovengrondse tank
– Verplicht bij definitieve buitengebruikstelling: leegmaken 

én reinigen én verwijderen/opvullen met inert materiaal
– Binnen 3 jaar vanaf de buitengebruikstelling
– Certificaat buitengebruikstelling volgens de regels
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STOOKOLIETANK VAN 5.000 KG STOOKOLIE OF MEER (6.000 L)
VOOR HET VERWARMEN VAN EEN WONING EN ANDERE TANKS 
DAN BIJ EEN WONING

Wetgeving 



• Bodem- en grondwaterverontreiniging voorkomen

• Particulieren de wetgeving laten volgen - ontzorging

• Prijsvoordeel 
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TANKSLAG
Doel 



• Projectvoorstel aan de gemeenten/steden

• Deelname van Bertem, Bekkevoort, Geetbets, Glabbeek, 
Haacht, Herent, Hoegaarden, Keerbergen, Kortenberg, 
Landen, Tervuren en Tremelo (12)

• Communicatie vanuit gemeenten

• Interessepeiling inwoners
https://extranet.interleuven.be/tankslag20-21
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ORGANISATIE VAN DE SAMENAANKOOP IN EEN NOTENDOP
Werkwijze 

https://extranet.interleuven.be/tankslag20-21


• Via intergemeentelijke werkgroep
– Inwoners van deelnemende gemeenten
– Faciliterende functie door Interleuven
– Opmaak offerte en beoordeling
– Engagementsverklaring

• Communicatie naar de bevolking: digitaal 
– Presentaties op website van gemeente/stad en Interleuven

• Werken door de aannemer/firma
– Prijsofferte op maat
– Overeenkomst tussen de particulier en de aannemer/firma
– Interleuven noch gemeente/stad is opdrachtgever, enkel organisator
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ORGANISATIE VAN DE SAMENAANKOOP IN EEN NOTENDOP
Werkwijze 



• Interesseformulier: 
https://extranet.interleuven.be/tankslag20-21
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Werkgroep: februari - juni
INTERGEMEENTELIJKE WERKGROEP (ONLINE)

https://extranet.interleuven.be/tankslag20-21


• Bekkevoort
– Aanvraag signalisatievergunning via E-loket 
– Minstens 14 dagen op voorhand bij gemeente 
– Geen retributie
– Meer info vindt u hier
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Planning 
PARKEERVERBOD / INNAME OPENBAAR DOMEIN

https://www.bekkevoort.be/signalisatie


• Haacht
– Via digitale loketten ‘inname openbaar domein’ & 

‘tijdelijk parkeerverbod’
– Minstens 5 werkdagen vooraf bij gemeente 
– Retributie: eerste 2 dagen => € 0
– Meer info over  ‘inname openbaar domein’ vindt u hier
– Meer info over ‘vergunning tijdelijk parkeerverbod’ vindt u hier
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Planning 
PARKEERVERBOD / INNAME OPENBAAR DOMEIN

https://www.haacht.be/innameopenbaardomein
https://www.haacht.be/tijdelijk-parkeerverbod


• Keerbergen
– Via formulier ‘inname openbaar domein’ op het E-loket
– 21 dagen vóór de aanvang van de inname bij gemeente 
– Verkeersignalisatie kan ook ontleend worden
– Retributie: voor oppervlaktes kleiner dan 25m² => € 7,5/dag
– Meer info vindt u hier
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Planning 
PARKEERVERBOD / INNAME OPENBAAR DOMEIN

https://www.keerbergen.be/inname_openbaar_domein


• Tremelo
– Via formulier ‘inname openbaar domein’ op het E-loket
– Minstens 2 weken voor de start van de inname bij gemeente 
– Bij aanvraag parkeerverbod is ook een politieverordening nodig. In 

dat geval voorziet de gemeentelijke technische dienst de nodige 
signalisatie. 

– Geen retributie
– Meer info vindt u hier
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Planning 
PARKEERVERBOD / INNAME OPENBAAR DOMEIN

https://www.tremelo.be/product/429/inname-openbaar-domein
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CONTACTPERSONEN
Vragen

– Interleuven Milieudienst, Brouwersstraat 6 te 
3000 Leuven

– Projectverantwoordelijke: Kristien Vandenbempt/ 
Apostolos Georgoulas

– kristien.vandenbempt@interleuven.be / 
apostolos.georgoulas@interleuven.be

– 0496 58 70 23 / 0471 97 42 47

mailto:kristien.vandenbempt@interleuven.be
mailto:apostolos.georgoulas@interleuven.be

	Dianummer 1
	Dianummer 2
	Dianummer 3
	Dianummer 4
	Dianummer 5
	Dianummer 6
	Dianummer 7
	Dianummer 8
	Dianummer 9
	Dianummer 10
	Dianummer 11
	Dianummer 12
	Dianummer 13
	Dianummer 14

