HECHTEL-EKSEL
Contact
HechtelEkselWinkelt
E-loket
Privacy
Selecteer een optie
a
a
a
Geef hier je zoekterm in
Leven en werken
>Burgerlijke stand
>Bevolking
>Veiligheid en preventie
>Werken en economie
Wonen en milieu
>Bouwen en Wonen
>Milieu en duurzaamheid
>Afval
>Verkeer en mobiliteit
>Openbaar Onderzoek
>Bekendmakingen
Toerisme en Vrije Tijd
>Vrijetijdsaanbod
>Sport
>Cultuur
>Vrijetijdsloket
>Toerisme
>Bibliotheek
>Jeugd
>Internationale samenwerking
Gezin en Welzijn
>Gezin
>Kinderopvang
>Onderwijs
>Welzijn
OCMW
>Contact
>Sociale en financiële hulp
>Zorg en gezondheid
>Wonen
>Werk en opleiding
Over Hechtel-Eksel

>Bestuur en Beleid
>Diensten
>Hechtel-Eksel in de kijker
>Bekendmakingen
Bouwen en Wonen
Milieu en duurzaamheid
Acties en projecten
Hinder en klachten
Hinder en klachten van dieren
Milieuhinder en klachten
Centraal meldpunt
Meldingskaart - milieu
Schadecommissie landbouw
Oefenvluchten Kleine Brogel
Milieubeleid
Vergunningen
Premies en subsidies
Natuur en biodiversiteit
Afval
Verkeer en mobiliteit
Openbaar Onderzoek
Bekendmakingen
Home > Wonen en milieu > Milieu en duurzaamheid > Hinder en klachten > Hinder en klachten
van dieren

Milieu - Hinder en klachten van dieren
Dieren
Indien je merkt dat er zich in je straat een probleem stelt door een overlast van ratten, vliegen,
processierupsen, enzovoorts…, kan je de milieudienst hier van op de hoogte brengen. Het
gemeentebestuur treedt echter niet op bij individuele gevallen! Wanneer het gaat om een
gelijktijdige overlast bij verschillende personen, zullen wij Volksgezondheid of een andere
instantie inlichten en om advies verzoeken.

Ongedierte in de tuin : hoe pak je het aan?
Meestal zijn voedselbronnen in de onmiddellijke omgeving de oorzaak van alle ellende. We
wonen allemaal redelijk dicht bij elkaar en dan zijn er inzake hygiëne toch wel enkele
maatregelen in acht te nemen. Hoewel we deze vanuit milieustandpunt sterk promoten zijn
kippenrennen en composthopen vaak de basis van de ellende. Daarom hierbij enkele tips om
het voor jou en jouw buurt aangenamer te maken:
Kippenhok afsluiten. Gebruik een omheining met niet al te grote openingen en graaf deze
een stukje in. De ren bovenaan afspannen kan nuttig zijn.
Voeder met mate. Overdrijf niet met het gooien van voeder. Of het nu voor de kippen is of
om de kleine vogeltjes wat bij te voeren. Achtergebleven etensresten trekken ongedierte
aan.

Gekookt eten hoort niet thuis op een composthoop. Overschotten van gekookte
aardappelen of gekookte groenten kun je aan de kippen geven of in je groene bak
deponeren. Vlees- en visresten liever ook niet op de composthoop, deze mogen samen
met het restafval in de grijze vuilzak. Of beter nog: kook verstandig om overschotten te
voorkomen.
Compost afdekken. Houdt de oppervlakte van je composthoop zo klein mogelijk en ga het
compost eerder opstapelen dan verspreiden. Dek je composthoop af of gebruik een
gesloten compostbak- of vat.
Hondenpoep opruimen. Hondenpoepzakjes gebruiken we buitenshuis (bijna) allemaal,
maar verwijder hondenpoep ook direct in jouw tuin om overlast te beperken.
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