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UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD
Zitting van: 24 juni 2010
Aanwezig: MM. Patrick Poppe, burgemeester-voorzitter;
Daniel De Keyser, Dirk De Mey, Rita De Block, Geert Roosenboom, Marc Van Miegroet, Guy
De Roover: schepenen; en Freddy Massart, schepen en OCMW-voorzitter met raadgevende
stem;
Frans D’hollander, Sabine Hoogewys, Marc Verberckmoes, David De Mets, Claire Claeys,
Dirk Poppe, Kesteleyn Bart, Joos Geert, Pierre De Bock, Andreas Van Driessche, Bruno
Alens, Godelieva De Bruyne, Hans Knop, Johan Anthuenis, Okay Özel, Johanna
Huylenbroeck, Tom Schiettecat, Herman Van Driessche, Gerard Herwege, en Lydia Nies:
gemeenteraadsleden;
Ivens Robert: gemeentesecretaris.
Afwezig en/of verontschuldigd:
Dagorde:

politiereglement betreffende de ophaling van
huishoudelijk
afval:
invoeren
gemeentelijke
administratieve sanctie – aanpassen inwerptijden
glasbollen. (10)

DE GEMEENTERAAD,
gelet op de gemeentewet, inzonderheid de artikelen 117, 119, 119bis, 119ter en 135;
gelet op het decreet van 02 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van
afvalstoffen, en later wijzigingen, inzonderheid de artikelen 3 en 15;
gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 21 april 1982, betreffende de gelijkstelling
van sommige afvalstoffen aan huishoudelijke, bijzondere of industriële afvalstoffen, zoals
gedefinieerd in artikel 3 van het decreet van 02 juli 1981 betreffende het beheer van
afvalstoffen;
gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 21 april 1982 houdende nadere regelen
omtrent de melding en de afgifte van afvalstoffen, en latere wijzigingen;
gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 maart 1991 tot vaststelling van de
algemene voorwaarden die gelden voor de verwijdering van gevaarlijke huishoudelijke
afvalstoffen, gewijzigd bij ministerieel besluit van 30 november 1992 en bij besluit van de
Vlaamse regering van 9 juni 1993 en 1 februari 1995;
gelet op het uitvoeringsplan milieuverantwoord beheer van huishoudelijke afvalstoffen 2008-2015 van 14 december 2007,
gelet op de gecoördineerde statuten van de Intercommunale Durme-Moervaart, Zelebaan
42 te Lokeren.
gelet op het lidmaatschap van de gemeente Zele in voormelde Intercommunale;
gelet op het politiereglement betreffende de ophaling van huishoudelijk afval van 26 juni
2002;

gelet op de besprekingen van het ontwerp politiereglement in de commissie van
gemeenteraadsleden betreffende milieu 10 februari 2010;
gelet op de besprekingen van het ontwerp politiereglement in de gemeentelijke adviesraad
voor milieu en natuur d.d. 3 september 2009;
gelet op de invoering van het DIFTAR-systeem d.d. 10 december 2001;
overwegende dat de gemeente maatregelen dient te nemen tegen het ongecontroleerde
storten en verbranden van afvalstoffen;
overwegende dat maatregelen dienen te worden genomen ter bevordering van de reinheid
van de openbare en private eigendommen, van de openbare gezondheid en van het
leefmilieu;
overwegende dat de gemeente hierbij de selectieve ophaling en deponering van
afvalstoffen wenst te ondersteunen;
overwegende dat een aantal materialen voor recyclage in aanmerking kunnen komen;
overwegende dat glas kan worden gestort in de
gemeente;

glasbollen die verspreid staan in de

overwegende dat het Klein Gevaarlijk Afval (K.G.A.) kan worden aangeboden op het
gemeentelijk recyclagepark;
overwegende dat de inwoners van de gemeente voor de selectieve verwijdering van
diverse afvalstoffen terechtkunnen op het gemeentelijk recyclagepark;
overwegende dat papier en karton, Groente- Fruit- en Tuinafval (G.F.T.) en Plastic-,
Metaal- en Drankverpakkingen (P.M.D.) kunnen worden meegegeven met de diverse
selectieve ophalingen;
overwegende dat ter bescherming van de milieukwaliteit het gewenst is om het
huishoudelijk afval te beperken tot een minimum en het afval maximaal selectief in te
zamelen en indien mogelijk te voorkomen;
gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 en latere wijzigingen;
overwegende dat het aangewezen is om op te treden tegen de vele vormen van
overtredingen inzake het wegwerpen van afval, zwerfvuil en het niet voldoen aan de
sorteringsplicht, de tijdstippen van afvalophaling en het plaatsen van de afvalcontainers
op de openbare weg, die irritatie veroorzaken bij de burgers omdat zij niet worden
beteugeld of bestraft;
overwegende dat dan ook wordt voorgesteld gemeentelijke administratieve sanctie van
toepassing te stellen op dit reglement;
besluit eenparig:
HOOFDSTUK I: DEFINITIES
ART. 1.
- Huisvuil
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder huisvuil alle afvalstoffen die
ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en afvalstoffen die
daarmee gelijkgesteld worden bij besluit van de Vlaamse regering en die in het door de

Intercommunale vastgestelde recipiënt voor de huisvuilophaling kunnen geborgen worden;
met uitzondering van papier, karton, glas, K.G.A., G.F.T., P.M.D., hout, snoeihout
ART. 2.
- Grof vuil
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder grof vuil alle afvalstoffen die
ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en afvalstoffen die
daarmee gelijkgesteld worden bij besluit van de Vlaamse Regering en die omwille van aard,
omvang of gewicht niet in het gebruikelijke recipiënt voor de huisvuilophaling kunnen
aangeboden worden met uitzondering van papier, karton, glas, K.G.A., G.F.T., P.M.D. en
afvalstoffen die selectief worden ingezameld via het recyclagepark.
ART. 3.
- Gelijkgestelde afvalstoffen
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder gelijkgestelde afvalstoffen
industriële, ambachtelijke en bedrijfsafvalstoffen die omwille van herkomst, aard en
samenstelling vergelijkbaar zijn met huishoudelijke afvalstoffen, overeenkomstig het
bepaalde in het Besluit van de Vlaamse regering van 21 april 1982 betreffende de
gelijkstelling van sommige afvalstoffen aan huishoudelijke, bijzondere of aan industriële
afvalstoffen, zoals gedefinieerd in artikel 3 van het decreet van 02 juli 1981 betreffende
het beheer van afvalstoffen.
ART. 4.
- Glas
Voor de toepassing van dit reglement wordt onder glas verstaan alle glazen voorwerpen
ontdaan van deksels, stoppen en omwikkelingen. Vuurvaste voorwerpen, gewapend glas,
kristal, opaal glas, spiegelglas, autoruiten, plexiglas, gloeilampen, TL-lampen, stenen,
tegels, porselein en aardewerk worden niet als glas beschouwd.
ART. 5.
- Papier en karton
Voor de toepassing van dit reglement wordt onder papier en karton verstaan: alle kranten
en
periodieken,
reclamedrukwerk,
tijdschriften,
schrijfpapier,
kopieerpapier,
computerpapier, boeken en karton voortkomend uit de normale werking van een
particuliere huishouding of ermee vergelijkbare handelsafvalstoffen, met uitzondering van
geolied papier of geolied karton, papier met waslaag, carbonpapier, vervuild papier,
papieren voorwerpen waar kunststof of andere materialen in verwerkt zijn, kaarten met
magneetbanden, behangpapier en cementzakken.
ART. 6.
- Klein Gevaarlijk Afval
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder Klein Gevaarlijk Afval, hierna
K.G.A. genoemd: de afvalstoffen zoals opgesomd in artikel 1 § 1 van het Besluit van de
Vlaamse regering van 13 maart 1991 tot vaststelling van de algemene voorwaarden die
gelden voor de verwijdering van gevaarlijke huishoudelijke afvalstoffen en die ontstaan
door de normale werking van een particuliere huishouding of ermee vergelijkbare
handelsafvalstoffen.
ART. 7.
- Groente-, Fruit- en Tuinafval
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder Groente-, Fruit- en Tuinafval,
hierna G.F.T. genoemd: organisch composteerbaar afval zoals aardappelschillen, schillen
van citrus- of andere vruchten, groente- en fruitresten, eierschalen, doppen van noten,
theebladeren en theezakjes, koffiedik en koffiefilters papier van keukenrol, kleine
hoeveelheden etensresten, mest van kleine huisdieren, verwelkte snijbloemen en
kamerplanten, versnipperd snoeihout, haagscheersel, zaagmeel en schaafkrullen,
gazonmaaisel, bladeren, onkruid en resten uit groente en siertuin en die ontstaan door de
normale werking van een particuliere huishouding of ermee vergelijkbare
handelsafvalstoffen.
Beenderen, mosselschelpen, afval van schaaldieren, kadavers, wegwerpluiers, aarde en
zand, vetten en oliën, stofzuigerzakken, asse, houtskool, kunststoffen, metalen en
kattenbakvulling worden niet als G.F.T. beschouwd en horen bij het restafval.

ART. 8.
- Plastic-, Metaal- en Drankverpakkingen
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder Plastic-, Metaal en
Drankverpakkingen hierna P.M.D. genoemd, plastic flessen en flacons van frisdrank, water,
melk, detergenten en verzorgingsproducten; metalen blikjes van bier, frisdrank en water;
conservenblikken; aluminium schoteltjes en bakjes, metalen deksels en schroefdoppen van
flessen en bokalen, kartonnen drankverpakkingen. yoghurtpotjes, botervlootjes e.d.
worden niet als P.M.D. beschouwd.
ART. 8bis . - Hout
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder hout alle houten meubels
(kasten, houten geraamte van zetels, tafels, stoelen, timmerhout), alle houtafval
voortkomend van een normaal huishouden.
ART. 8ter Snoeihout
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder snoeihout alle resten van
gesnoeide takken van bomen en struiken, met een maximale doorsnede van 10 cm.
HOOFDSTUK II: ALGEMENE VERBODSBEPALINGEN
ART. 9.
Onverminderd de bepalingen van dit reglement is het verboden om volgende voorwerpen
mee te geven met om het even welke ophaling van huishoudelijke afvalstoffen:
-

afgedankte elektrische en elektronische apparaten
autobanden
autowrakken
afbraakmateriaal
gasflessen of andere ontplofbare voorwerpen
grijze huisvuilzakken - grond
kabels en kettingen
krengen van dieren
geneesmiddelen
puin
toxisch en gevaarlijk afval
brandende en bijtende stoffen
afvalwaters en vloeibare afvalstoffen
gyproc
roofing
asfalt

ART. 10.
§ 1. Het is verboden vuilnis afkomstig uit andere gemeenten met om het even welke
ophaling van huishoudelijke afvalstoffen of recycleerbare producten mee te geven.
§ 2. Het is verboden, behoudens voorafgaandelijk schriftelijke toelating van de
burgemeester, om het even welke aangeboden afvalstof mee te nemen.
Alleen de ophaaldienst, daartoe aangewezen door de gemeente, is bevoegd om
afvalstoffen in te zamelen.
§ 3. Het is verboden, behoudens voorafgaandelijk schriftelijke toelating van de
burgemeester, om het even welke afvalstof op te slaan om te recycleren,
onverminderd andere vereiste goedkeuringen en/of vergunningen.
ART. 11. - Verbranding van afvalstoffen
§ 1. Het is verboden huishoudelijke en daarmee gelijkgestelde afvalstoffen te verbranden,
zowel in open lucht als in gebouwen, werkplaatsen en lokalen, door middel van
toestellen en procédés zoals kachels, open haarden, allesbranders, of andere

soortgelijke toestellen en procédés, teneinde de omgeving te beschermen tegen
schadelijke uitwasemingen van dergelijke ongecontroleerde verbranding.
Het
verbranden van plantaardige afvalstoffen is toegestaan wanneer deze afkomstig zijn
van het onderhoud van tuinen, echter onder voorbehoud van de bepalingen uit het
Veldwetboek, artikel 89.8° waarin bepaald wordt dat geen vuur mag aangestoken
worden op minder dan 100 meter afstand van huizen, bossen, heiden, boomgaarden,
hagen, graan, stro, mijten of van plaatsen waar vlas te drogen is gelegd.
§ 2. De bepalingen van dit artikel doen geen afbreuk aan de toepassing van de andere
van kracht zijnde bijzondere verordeningen en besluiten, inzonderheid de bepalingen
van VLAREM die in haar indelingslijst de verbranding van huishoudelijk afval als
hinderlijke inrichting bestempelt, alsmede het hierboven aangehaalde art. 89,8° van
het Veldwetboek.
ART. 12. - Depot op openbare plaatsen en wegen
Het is verboden huishoudelijke en daarmee gelijkgestelde afvalstoffen, afbraakmateriaal,
wrakken, allerhande goederen en voorwerpen die de reinheid en esthetiek van de
omgeving benadelen en/of een gevaar zijn voor de openbare gezondheid te storten, te
doen storten, achter te laten, te doen achterlaten op alle openbare wegen en andere
openbare plaatsen, behalve deze die hiertoe bij wijze van speciale vergunning
gereserveerd zijn, zoals bijvoorbeeld de vergunningen voor containerstandplaatsen.
ART. 13. - Depot op private terreinen en plaatsen
§ 1. Het is verboden huishoudelijke en daarmee gelijkgestelde afvalstoffen,
afbraakmateriaal, wrakken, allerhande goederen en voorwerpen die de reinheid en
esthetiek van de omgeving benadelen en/of een gevaar zijn voor de openbare
gezondheid te storten, te doen storten, achter te laten, te doen achterlaten of te
laten achterlaten, of zulks toe te laten op private terreinen, ongeacht het feit van
eigendom, indien hiertoe geen geschreven vergunning werd verleend door de
bevoegde overheid.
§ 2. Het is tevens verboden huishoudelijke en daarmee gelijkgestelde afvalstoffen,
afbraakmateriaal, wrakken, allerhande goederen en voorwerpen die de reinheid en
esthetiek van de omgeving benadelen en/of een gevaar zijn voor de openbare
gezondheid te behouden, te verzamelen en op te stapelen op binnen- en
achterplaatsen, in kelders, in bijgebouwen, in stallen enz. Deze bepaling geldt niet
voor de industriële inrichtingen wat het industrieel afval betreft, en voor de
landbouwuitbatingen wat het mest betreft, voor zover voldaan is aan eventuele
vergunnings- en/of meldingsplicht opgelegd door de hogere overheid.
ART. 14. -Storten in greppels en rioolputten
Het is verboden slijk, zand of vuilnis dat zich voor of nabij de woning bevindt op de straten,
in de greppels of in de rioolputten te vegen. Het is tevens verboden via de rioolputten of kolken, of op de enige andere wijze, producten of voorwerpen in de riolering te brengen
die een verstopping kunnen veroorzaken of die schadelijk kunnen zijn voor de openbare
gezondheid en het leefmilieu zoals bijvoorbeeld vetten en derivaten van petroleum.
HOOFDSTUK III: SELECTIEVE OPHALING
AFDELING 1: GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN VOOR HUISVUIL EN GROF VUIL
ART. 15. - Ophaalfrequentie
De frequenties en dagen der ophalingen van gewoon huisvuil en grof vuil worden
vastgesteld door de Intercommunale die de gemeente vooraf inlicht.

De frequenties en dagen der ophaling kunnen worden geraadpleegd op de Ophaalkalender.
Deze wordt huis-aan-huis bedeeld. Bij inschrijving in de gemeente krijgen nieuwe inwoners
de ophaalkalender op de dienst bevolking.
De ophaalfrequentie kan door de Intercommunale worden gewijzigd, in overleg met de
gemeente, onder meer in functie van de organisatie van selectieve inzamelingen.
Een ophaalronde op een feestdag, wordt vervangen.
ART. 16. - Ophaalronde
De burgemeester bepaalt (in voorkomend geval), bij afzonderlijk besluit, langs welke
straten en woningen eventueel geen ophalingen van huisvuil en grof vuil worden ingericht.
Het huishoudelijk afval dient aangeboden op die plaats door het gemeentebestuur bepaald.
Een afschrift van dat besluit stuurt hij ter kennisgeving aan de Intercommunale.
De inwoners van percelen gelegen aan een openbare weg die omwille van zijn toestand
geen normaal dienstverkeer van de ophaaldienst mogelijk maakt, of van percelen die
afgelegen zijn van de openbare weg, kunnen door de burgemeester verplicht worden om
hun afvalstoffen langs een andere straat op de dichtst bij hun perceel gelegen straathoek
die wel bereikbaar is, aan te bieden. In dit geval wordt deze (tijdelijke of permanente)
maatregel hen schriftelijk meegedeeld door het gemeentebestuur. Een bericht van
kennisgeving wordt verstuurd aan de Intercommunale.
ART. 17. - Gelijkgestelde afvalstoffen
De ophaling van gelijkgestelde afvalstoffen kan gebeuren samen met, alnaar de aard van
die gelijkgestelde afvalstoffen, het huisvuil of het grof vuil onder de voorwaarden bepaald
door de Intercommunale.
AFDELING 2: HUISVUIL
ART. 18. - Recipiënt
Het gewoon huisvuil moet aangeboden worden in de grijze huisvuilbak, die voldoet aan de
bepalingen van het reglement betreffende DIFTAR.
ART. 19. - Wijze van aanbieding
Er mogen geen afvalstoffen inzitten die het behandelend personeel kunnen kwetsen.
Scherpe voorwerpen moeten extra verpakt worden alvorens te kunnen worden
meegegeven met het gewoon huisvuil.
De huisvuilbakken moeten zorgvuldig gesloten worden.
Gewoon huisvuil dat wordt aangeboden op een wijze die niet voldoet aan de gestelde
voorwaarden van dit reglement wordt niet aangenomen.
Het is aan de Intercommunale en de gemeente ten allen tijde toegestaan om analyse te
doen van de inhoud van de huisvuilbakken.
ART. 20. - Plaats en tijdstip van aanbieding
De aanbieding dient te gebeuren vóór het betrokken perceel aan de rand van de openbare
weg, op een wijze dat er geen hinder ontstaat voor het normale verkeer van voertuigen,
rijwielen en voetgangers.
De aanbieding geschiedt vóór 08.00 u. ‘s morgens op de door de Intercommunale
vastgestelde dagen. Het gewoon huisvuil mag slechts na 20.00 u. van de dag voorafgaand
aan de dag waarop de ophaling van het gewoon huisvuil zal plaatsvinden, aan de rand van
de openbare weg geplaatst worden.
De dagen van ophaling worden aan de inwoners meegedeeld via de ophaalkalender.

De inwoners van percelen gelegen aan een openbare weg die omwille, van zijn toestand
geen normaal dienstverkeer van de ophaaldienst mogelijk maakt, of van percelen die
afgelegen zijn van de openbare weg, moeten/kunnen door de burgemeester verplicht
worden om hun grijze bak(ken) langs een andere straat op de dichtstbij hun perceel
gelegen straathoek die wel bereikbaar is, aan te bieden. In dit geval wordt deze (tijdelijke
of permanente) maatregel hen schriftelijk meegedeeld door het gemeentebestuur. Een
bericht van kennisgeving wordt verstuurd aan de Intercommunale.
Het handvat van de grijze bak moet naar de openbare weg gericht worden.
Elkeen blijft hoofdelijk verantwoordelijk voor het buiten geplaatste huisvuil tot het moment
van de ophaling.
ART. 21. - Behandeling van het recipiënt
Het is verboden voor niet bevoegde personen:

de langs de straat staande grijze bakken te openen, de inhoud ervan te
ledigen, een gedeelte van de inhoud eruit te halen en/of te doorzoeken met uitzondering
van het bevoegde personeel in de uitoefening van hun functie;
 het is iedereen verboden afval te gooien in grijze bakken die langs de straat staan;
 op andere dan op de vastgestelde dagen en uren grijze bakken langs de openbare weg
te plaatsen en te laten staan.
ART. 21bis.
De aan de inwoners overhandigde grijze bak is en blijft verbonden met het adres alwaar
hij is afgeleverd.
Ingeval van verhuizing is het de gebruiker niet toegestaan om de grijze bak mee te nemen
naar diens nieuw adres.
Bij verhuizing zijn de inwoners verplicht de grijze bak leeg en in goede staat achter te laten
voor de nieuwe bewoners. Indien er geen nieuwe bewoners komen, dienen de inwoners de
grijze bak gewoon te laten staan.
Bij verhuizing dienen de bewoners zich af te melden bij de groene lijn (0800-16636), op
deze manier zal het huisvuil, aangeboden door de nieuwe bewoners, niet meer op hun
rekening worden gefactureerd.
ART. 21ter.
Gezinnen die ten gevolge van een verhuizing binnen of naar de gemeente geen beschikking
hebben over een grijze bak kunnen bij de groene lijn (0800-16636) gratis één of 2 grijze
bakken bekomen (maximale volume 240 liter).
ART. 22. - Verboden afvalstoffen voor het recipiënt
Het is ten strengste verboden om in de recipiënten, bestemd voor het ophalen van huisvuil
nog volgende afvalstoffen te deponeren:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Oud papier en karton.
Glas, onder welke vorm dan ook, met inbegrip van scherven en spiegelglas.
K.G.A., met inbegrip van minerale vetten en -oliën (bv. motorolie) en plantaardige
vetten en -oliën (bv. frituurvet).
Afbraakmateriaal van woningen en gebouwen, van iedere aard.
Tuinsnoeisel en tuinafval.
G.F.T.-afval.

7. Metaalafval.
8.
9.
10.
11.
12.

Recycleerbare kleding.
PMD
Afgedankte elektrische en elektronische apparaten
Hout
Snoeihout

Overtredingen worden aanzien als sluikstorten.
AFDELING 3: GROF VUIL
ART. 23.
Grof vuil wordt per voorwerp of per pak aangeboden.
§1.
Indien grof vuil wordt samengebundeld of verpakt mag het colli niet zwaarder
wegen dan
25 kg/stuk en niet groter zijn dan 1 kubieke meter. Het colli moet stevig ingepakt
en/of degelijk gebonden zijn zodat het bij behandeling niet uit elkaar valt.
Het colli moet aan de bovenzijde open zijn zodat de inhoud ervan zichtbaar is. In
het colli mag geen huisvuil zitten. Het grof vuil moet aangeboden worden ten
vroegste vanaf 20.00 uur de avond voorafgaand aan de ophaling en zeker vóór 08.00
uur de dag van de ophaling.
§2.

Het is verboden volgende afvalstoffen aan te bieden voor de ophaling van grof vuil:
-

afgedankte elektrische en elektronische apparaten
steenpuin en niet-gewapend betonpuin
tuinsnoeisel en tuinafval
glas, met inbegrip van scherven en spiegelglas
papier en karton
kunststoffen
recycleerbare kleding
K.G.A. (Klein Gevaarlijk Afval, zoals bepaald in art. 1 § 1 van het Besluit van de

Vlaamse Regering van 13 maart 1991 tot vaststelling van de algemene voorwaarden voor het
verwijderen van gevaarlijke huishoudelijke afvalstoffen), waaronder minerale vetten en -oliën (bv.
motorolie) en plantaardige vetten en -oliën (bv. frituurvet).
-

PMD
hout
zakken en/of dozen
autobanden
gyproc
roofing
asfalt

Grof vuil kan ook op afroep tegen betaling worden opgehaald door IDM.
AFDELING 4: SELECTIEVE INZAMELING VAN GLAS
ART. 24. - Inzameling van glas
§ 1. Voor het verwijderen van glas kunnen de inwoners van de gemeente uitsluitend
gebruik maken van het gemeentelijk recyclagepark en van de glasbakken, die
verspreid in de gemeente staan opgesteld.
§ 2. Glas mag niet worden meegegeven met het gewoon huisvuil, grof huisvuil of een
andere selectieve ophaalmethode, dan omschreven in deze afdeling. Indien glas toch
wordt meegegeven op een hierboven beschreven manier, wordt dit beschouwd als
sluikstorten.
ART. 25.
Het glas moet afhankelijk van de kleur in de daartoe voorziene glascontainers worden
gedeponeerd. Vlak glas, serreglas en rookglas kunnen verwijderd worden via het
recyclagepark.
ART. 26.

§ 1. Het storten van ander huisvuil dan glas in de glascontainers is verboden. Het is
verboden om naast de glascontainers lege of volle dozen, kratten, zakken, glas of
andere voorwerpen achter te laten. Dit wordt beschouwd als sluikstorten.
§ 2. Het is verboden glas te storten in de glascontainers tussen 20u00 en 08u00.
AFDELING 5: SELECTIEVE INZAMELING VAN PAPIER EN KARTON
ART. 27.
Papier en karton worden ingezameld in het gemeentelijk recyclagepark en bovendien aan
huis opgehaald.
ART. 28. Ophaalfrequentie
De Intercommunale bepaalt de ophaalfrequentie voor papier en karton.
De dagen van de ophaling worden aan de inwoners meegedeeld via de ophaalkalender.
ART. 29. - Aanbieding voor huis aan huisophaling
Papier en karton moeten aangeboden worden ingebonden door een natuurtouw, hetzij
verpakt in kartonnen dozen.
Het gewicht per pak mag niet hoger zijn dan 20 kg.
Papier en karton mogen slechts buiten geplaatst worden tussen 20.00 u. van de dag
voorafgaand aan de dag waarop de ophaling zal plaatsvinden en vóór 08.00 u. van de
ophaaldag.
Het papier en karton moet door de inwoners voor het betrokken perceel langs de rand van
de openbare weg worden geplaatst op een wijze die geen hinder vormt voor voertuigen,
rijwielen en voetgangers.
De inwoners van percelen gelegen aan een openbare weg die omwille van zijn toestand
geen normaal dienstverkeer van de ophaaldienst mogelijk maakt, of van percelen die
afgelegen zijn van de openbare weg, kunnen door de burgemeester verplicht worden om
hun papier en karton langs een andere straat op de dichtstbij hun perceel gelegen
straathoek die wel bereikbaar is, aan te bieden. In dit geval wordt deze (tijdelijke of
permanente) maatregel hen schriftelijk meegedeeld door het gemeentebestuur. Een
bericht van kennisgeving wordt verstuurd aan de Intercommunale.
Papier en karton dat wordt aangeboden op een wijze die niet voldoet aan de voorwaarden
van dit reglement wordt niet meegenomen.
De aanbieder dient dit geweigerde papier en karton nog dezelfde dag van de openbare weg
te verwijderen.
ART. 30.
Elkeen blijft hoofdelijk verantwoordelijk voor het buiten geplaatste papier en karton tot op
het moment van de ophaling.
AFDELING 6: SELECTIEVE INZAMELING VAN KLEIN GEVAARLIJK AFVAL
ART. 31.
§ 1. Voor het verwijderen van K.G.A. kunnen de inwoners van de gemeente terecht op
het gemeentelijk recyclagepark.
§ 2. Het K.G.A. mag niet worden meegegeven met het gewoon huisvuil, grof huisvuil of
een andere selectieve ophaalmethode, dan omschreven in deze afdeling.
§ 3.
Medicijnen mogen enkel bij de apotheker worden afgegeven. Deze mogen niet op
het recyclagepark worden afgegeven.
ART. 32.

Het K.G.A. moet afzonderlijk van andere afvalstoffen worden aangeboden. Hiervoor wordt
een milieubox ter beschikking gesteld van de gezinnen.
De aan de inwoners overhandigde milieubox is en blijft verbonden met het adres alwaar
hij is afgeleverd.
Bij verhuizing zijn de inwoners verplicht de milieubox in goede staat en geledigd achter te
laten voor de nieuwe bewoners.
AFDELING 7: SELECTIEVE INZAMELING VAN GROENTE-, FRUIT- EN TUINAFVAL
ART. 33.
§ 1. Het G.F.T.-afval, dat wordt aangeboden in de groene container, wordt opgehaald
langs de openbare weg, op de door de Intercommunale bepaalde dagen.
§ 2. De dagen van de ophaling worden aan de inwoners meegedeeld via de
ophaalkalender.
Wanneer een ophaalronde op een feestdag valt, wordt deze automatisch verschoven naar
dezelfde dag van de volgende week, tenzij anders wordt vastgesteld door de
Intercommunale.
ART. 34.
Het G.F.T.-afval mag niet worden meegegeven met het gewoon huisvuil, grof huisvuil of
een andere selectieve inzamelmethode dan omschreven in deze afdeling.
ART. 35. Aanbieding
§ 1. Het G.F.T. moet met het oog op de selectieve inzameling aangeboden worden in het
hiervoor ontvangen recipiënt, de G.F.T.-container. Elk gezin heeft recht op één
G.F.T.-container (inhoud: maximum 120 liter).
§ 2. De G.F.T.-containers mogen slechts tussen 20.00 u. van de dag voorafgaand aan de
dag waarop de ophaling van het G.F.T. zal plaatsvinden en 08.00 u. van de ophaaldag
door de inwoners buiten geplaatst worden aan de rand van de openbare weg.
De G.F.T.-container moet door de inwoners voor het betrokken perceel langs de rand
van de openbare weg worden geplaatst op een wijze die geen hinder vormt voor
voertuigen, rijwielen en voetgangers.
De inwoners van percelen gelegen aan een openbare weg die omwille, van zijn
toestand geen normaal dienstverkeer van de ophaaldienst mogelijk maakt, of van
percelen die afgelegen zijn van de openbare weg, moeten/kunnen door de
burgemeester verplicht worden om hun G.F.T.-container langs een andere straat op
de dichtstbij hun perceel gelegen straathoek die wel bereikbaar is, aan te bieden. In
dit geval wordt deze (tijdelijke of permanente) maatregel hen schriftelijk meegedeeld
door het gemeentebestuur. Een bericht van kennisgeving wordt verstuurd aan de
Intercommunale
Het handvat van de G.F.T.-container moet naar de openbare weg gericht worden.
Elkeen blijft hoofdelijk verantwoordelijk voor de buiten geplaatste G.F.T.-container
tot op het moment van de ophaling.
§ 3. G.F.T.-containers die worden aangeboden op een wijze die niet voldoet aan de
voorwaarden van dit hoofdstuk worden niet meegenomen. De aanbieder dient deze
container nog dezelfde dag van de openbare weg te verwijderen.
ART. 36. Gebruik van de G.F.T.-container

§ 1. De G.F.T.-container blijft eigendom van de Intercommunale en wordt slechts voor
gebruik aan de inwoners ter beschikking gesteld voor de duur van de G.F.T.-ophaling.
ART. 37.
§ 1. De gebruikers zijn persoonlijk verantwoordelijk voor het deugdelijk gebruik van de
G.F.T.-container. Onder deugdelijk gebruik wordt begrepen dat de G.F.T.-container
uitsluitend mag gebruikt worden voor de opslag van G.F.T.-afval en uitsluitend mag
worden aangeboden op de wijze zoals voorzien in dit hoofdstuk.
§ 2. In geval van schade, diefstal of verlies dient de gebruiker de gemeente hiervan
onverwijld in kennis te stellen met het oog op de herstelling of de vervanging door
een nieuwe G.F.T.-container. De kosten van herstelling of vervanging kunnen door
de Intercommunale verhaald worden op de gebruiker, in geval van oneigenlijk
gebruik.
ART. 38.
De aan de inwoners overhandigde groene bak is en blijft verbonden met het adres alwaar
hij is afgeleverd.
Ingeval van verhuizing is het de gebruiker niet toegestaan om de groene bak mee te nemen
naar diens nieuw adres.
Bij verhuizing zijn de inwoners verplicht de groene bak leeg en in goede staat achter te
laten voor de nieuwe bewoners. Indien er geen nieuwe bewoners komen, dienen de
inwoners de groene bak gewoon te laten staan.
Bij verhuizing dienen de bewoners zich af te melden bij de groene lijn (0800-16636), op
deze manier zal het GFT-afval, aangeboden door de nieuwe bewoners, niet meer op hun
rekening worden gefactureerd.
ART. 39.
Gezinnen die ten gevolge van een verhuizing binnen of naar de gemeente geen beschikking
hebben over een G.F.T.-container kunnen bij de gemeente gratis één G.F.T.-container
bekomen (maximum 120 liter).
AFDELING
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ART. 40.
De intercommunale bepaalt de ophaalfrequentie voor plastic-, metaal- en
drankverpakkingen.
De dagen van de ophaling worden aan de inwoners meegedeeld via de ophaalkalender.
ART. 41.
Het P.M.D.-afval mag niet worden meegegeven met het gewoon huisvuil, grof huisvuil of
een andere selectieve inzamelmethode dan omschreven in deze afdeling.
ART. 42. Aanbieding
§ 1. Het P.M.D. moet met het oog op de selectieve inzameling verpakt worden in speciaal
daartoe bestemde recipiënten (kunststofzakken).
Deze zakken zijn verkrijgbaar in winkels waarvan de lijst bepaald wordt door het
college van burgemeester en schepenen tegen een door de gemeenteraad te bepalen
bedrag.
§ 2. De verschillende fracties van het P.M.D.-afval mogen gemengd in de daartoe
bestemde recipiënten worden aangeboden.
§ 3. Het gewicht van één zak P.M.D.-afval mag niet hoger zijn dan 20 kg en de zak moet
volledig gesloten worden aangeboden.

ART. 43.
P.M.D.-afval dat wordt aangeboden op een wijze die niet voldoet aan de voorwaarden van
deze afdeling wordt niet meegenomen. Deze zakken worden voorzien van een rode sticker.
Indien de zak geweigerd is, moet deze opnieuw gesorteerd worden. De zak dient op
dezelfde dag als de ophaling terug worden binnengenomen anders zal dit beschouwd
worden als sluikstorten.
ART. 44.
§ 1. Het P.M.D.-afval mag slechts tussen 20.00 u. van de dag voorafgaand aan de dag
waarop de ophaling zal plaatsvinden en vóór 08.00 u. van de ophaaldag door de
inwoners buiten geplaatst worden aan de rand van de openbare weg.
Het P.M.D.-afval moet door de inwoners voor het betrokken perceel langs de rand
van de openbare weg worden geplaatst op een wijze die geen hinder vormt voor
voertuigen, rijwielen en voetgangers.
De inwoners van percelen gelegen aan een openbare weg die omwille van zijn
toestand geen normaal dienstverkeer van de ophaaldienst mogelijk maakt, of van
percelen die afgelegen zijn van de openbare weg, moeten/kunnen door de
burgemeester verplicht worden om hun P.M.D.-afval langs een andere straat op de
dichtstbij hun perceel gelegen straathoek die wel bereikbaar is, aan te bieden. In dit
geval wordt deze (tijdelijk of permanente) maatregel hen schriftelijk meegedeeld
door het gemeentebestuur. Een bericht van kennisgeving wordt verstuurd aan de
Intercommunale.
§ 2. Elkeen blijft hoofdelijk verantwoordelijk voor het buiten geplaatste PMD tot op het
moment van de ophaling.
§ 3. P.M.D.-afval dat wordt aangeboden op een wijze die niet voldoet aan de voorwaarden
van deze afdeling wordt niet meegenomen en wordt beschouwd als sluikstorten.
§4.

P.M.D.-zakken mogen niet worden aangeboden via de blikvanger. Dit wordt
beschouwd als sluikstorten.

AFDELING 9: SELECTIEVE OPHALING VAN HOUT
ART. 45.
De intercommunale bepaalt de ophaalfrequentie voor hout.
De dagen van de ophaling worden aan de inwoners meegedeeld via de ophaalkalender.
ART. 46.
Het hout-afval mag niet worden meegegeven met het gewoon huisvuil, grof huisvuil of een
andere selectieve inzamelmethode dan omschreven in deze afdeling.
ART. 47. Aanbieding
§ 1. Het hout moet worden aangeboden in stukken hanteerbaar voor 2 laders, nl.
maximale lengte: 2 meter en maximum gewicht 25 kg.
§ 2. Het hout moet aangeboden worden ten vroegste vanaf 20.00 uur de avond
voorafgaand aan de ophaling en zeker vóór 08.00 uur de dag van de ophaling.
AFDELING 10: SELECTIEVE OPHLING VAN SNOEIHOUT
ART. 48.
De intercommunale bepaalt de ophaalfrequentie voor snoeihout.
De dagen van de ophaling worden aan de inwoners meegedeeld via de ophaalkalender.
ART. 49.
Het snoeihout mag niet worden meegegeven met het gewoon huisvuil, grof huisvuil of een
andere selectieve inzamelmethode dan omschreven in deze afdeling.

ART. 50. Aanbieding
§ 1. Het snoeihout moet ingebonden worden aangeboden in pakken van maximaal 20
kg en met een max. lengte van 1,5 meter.
§ 2. Het snoeihout moet aangeboden worden ten vroegste vanaf 20.00 uur de avond
voorafgaand aan de ophaling en zeker vóór 08.00 uur de dag van de ophaling
AFDELING 11
ART. 51.
De uitbaters van drankautomaten, snackbars, frituren, ijssalons en meer algemeen alle
uitbaters van inrichtingen die voedingswaren of dranken verkopen bestemd om buiten hun
inrichting te gebruiken, dienen ervoor te zorgen dat behoorlijke en goed bereikbare
afvalrecipiënten duidelijk zichtbaar bij hun inrichting zijn geplaatst. Zij dienen de
recipiënten zelf tijdig te ledigen en het recipiënt, de standplaats en de onmiddellijke
omgeving rein te houden.
AFDELING 12: SLUIKSTORTEN
ART. 52.
Wanneer afval wordt achtergelaten op een wijze of een plaats in strijd met dit reglement,
is de gemeente gemachtigd ambtshalve en op kosten van de daders, de betrokken
producten of voorwerpen op te ruimen of te laten opruimen.
ART. 53.
De eigenaars van private gronden op wiens eigendommen vuil wordt gestort, zelfs door
derden, kunnen verplicht worden dit vuil op te ruimen binnen de 48 uren. Bij weigering dit
te doen kan het vuil op hun kosten worden opgeruimd.
ART. 54.
Voor het ruimen van een sluikstort wordt een opruimvergoeding aangerekend, bovenop de
administratieve geldboete als gevolg van een eventuele gemeentelijk administratieve
sanctie. Dit wordt afzonderlijk geregeld in een gemeentelijk retributiereglement.
HOOFDSTUK IV: STRAFFEN, TOEZICHT EN BEKENDMAKINGEN
ART. 55.
Voor zover wetten, besluiten, decreten, algemene en provinciale reglementen of
verordeningen niet in andere straffen voorzien inzonderheid het decreet van de Vlaamse
regering van 2 juli 1981 betreffende het beheer van afvalstoffen, worden zoals bepaald
door artikel 119bis van de nieuwe gemeentewet, inbreuken op bepaalde artikelen van deze
verordening bestraft met administratieve sancties. Conform de procedure in artikel 119
bis, § 9 tot en met 12.
ART. 56.
Als deze inbreuken worden gepleegd door een of meer minderjarigen die de volle leeftijd
van 16 jaar hebben bereikt op het tijdstip van de feiten, kan een administratieve geldboete
worden opgelegd conform de procedure in artikel 119 bis, § 12, 2e tot en met 6e lid.
ART. 57.
De omvang van de administratieve geldboete is proportioneel op grond van de ernst van
de inbreuk die de boete verantwoordt en eventuele herhaling. De boete overschrijdt,
ongeacht de omstandigheden in elk geval niet het bedrag van het wettelijk vastgestelde
maximum van € 250.
ART. 58.
Het toezicht en beteugeling worden uitgevoerd door de beëdigde beambten en het
personeel van de politiediensten. De sanctionerende ambtenaar wordt aangesteld door de

gemeenteraad zoals bepaald in artikel 119bis van de nieuwe gemeentewet om
administratieve sancties te kunnen invoeren.
ART. 59.
Dit reglement zal uitgehangen worden aan het recyclagepark ter kennisgeving van de
bezoekers.
Deze verordening zal bekendgemaakt worden zoals voorgeschreven door artikel 112, 114
en 119 van de gemeentewet.
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit reglement zal toegestuurd worden aan:
- de Intercommunale voor huisvuilverwerking "Durme-Moervaart”;
- de heer Gouverneur voor kennisgeving aan de Bestendige Deputatie;
- OVAM;
- AMINAL, Bestuur Milieu-inspectie;
- de griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg;
- de griffie van de Politierechtbank;
- de griffie van het Vredegerecht;
- de Zonechef;
In opdracht namens de gemeenteraad:
de gemeentesecretaris
(w.g.) Robert Ivens
_________________________________
VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT
Robert Ivens
gemeentesecretaris

de burgemeester
(w.g.) Patrick Poppe
Patrick Poppe
burgemeester

