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Afwezig:
dienst milieu: Besluit tot wijziging van het gemeenteraadsbesluit van 13.09.1990 houdende
algemeen politiereglement van de gemeente Ichtegem. Politieverordening betreffende het
ophalen van huishoudelijke afvalstoffen en het gebruik van het containerpark
juridisch kader
Het gemeentedecreet in het bijzonder de artikels 42 en 43 §2, 15°
Het decreet van het Vlaamse parlement van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het
beheer van afvalstoffen, gewijzigd bij decreet van 20 april 1994, inzonderheid op artikel 15
Het Besluit van de Vlaamse regering van 19 december 1997 tot vaststelling van het Vlaams
reglement inzake afvalvoorkoming- en beheer
Het Decreet betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen d.d. 23
december 2011 (Materialendecreet) en het Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling
van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en
afvalstoffen17 februari 2012 (VLAREMA)
Het algemeen politiereglement van de gemeente Ichtegem, vastgesteld in de openbare zitting
van de gemeenteraad van 13.09.1990, gewijzigd bij besluit van 31 januari 1991, bij besluit van
23 april 1992, bij besluit van 28 oktober 1993, bij besluit van 29 juni 1995, bij besluit van 28
december 1995; bij besluit van 9 mei 1996, bij besluit van 00 juni 1996, bij besluit van 17
september 1998, bij besluit van 29 april 1999, bij besluit van 10 juni 1999, bij besluit van 1 juli
1999, bij besluit van 27 december 2001, bij besluit van 6 september 2007, bij besluit van 18
december 2008, bij besluit van 03 juni 2010, bij besluit van 2 mei 2013 en bij besluit van 27
juni 2013.
feiten, context en argumentatie

Aanpassing van de tarieven conform het Decreet betreffende het duurzaam beheer van
materiaalkringlopen en afvalstoffen d.d. 23 december 2011 (Materialendecreet) en het Besluit
van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam
beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen17 februari 2012 (VLAREMA).
Het is redelijk dat de particulieren en de KMO-bedrijven bijdragen in de kosten bij de aanvoer
van bepaalde afvalstoffen op het gemeentelijk containerpark.
Brief vanwege de Provincie West-Vlaanderen - Dienst Milieu, Ruimtelijke Ordening en Natuur
de dato 26 juni 1997 met referte 7B/PN, betreffende aanbevelingen i.v.m. reglement
inzameling en verwerking van huishoudelijk afval.
Vergaderverslag dd. 19 juli 2012 betreffende het overleg met IVOO in het kader van de
doelstelling 'Focus op lokale besturen met minder goede inzamelcijfers' en de daarbij
behorende aanbevelingen van OVAM.
Het is wenselijk het huishoudelijk afval maximaal te voorkomen en selectief in te zamelen ter
bescherming van het leefmilieu.
De gemeente samen met andere Vlaamse gemeenten streeft eenvormigheid van de
inzameling van huishoudelijk afval na.
Het intercommunaal containerpark IVOO is opgegaan in het containerpark Oostende,
waardoor de burgers van de gemeente Ichtegem geen gebruik meer kunnen maken van het
intercommunaal containerpark.
GEWONE STEMMING
Met algemeenheid van stemmen
beslissing:
Het hoofdstuk VIII van het Algemeen Politiereglement van de gemeente Ichtegem, vervat in
de artikelen 222.0 tot en met 270.0 wordt opgeheven en vervangen door de artikelen 222.0 tot
en met 269.0 luidend als volgt:
Hoofdstuk VIII: OPHALEN VAN HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN EN HET GEBRUIK VAN HET
CONTAINERPARK
AFDELING 1: ALGEMENE BEPALINGEN
Art. 222.0:
Voor de toepassing van deze verordening wordt onder huishoudelijke afvalstoffen verstaan:
afvalstoffen die ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding zoals gedefinieerd
in artikel 3, § 2, 1° van het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van
afvalstoffen.
Art. 223.0:

Het is verboden afvalstoffen afkomstig uit andere gemeenten aan te bieden voor inzameling in de
gemeente of in de gemeentelijke containerparken.
Art. 224.0:
Alleen de ophalers, daartoe aangewezen door de burgemeester of de intercommunale, zijn gerechtigd
om afvalstoffen in te zamelen.
Art. 225.0:
Onverminderd de toepassing van andere wettelijke bepalingen is het verboden om het even welke
huishoudelijke afvalstoffen te verbranden, zowel in open lucht als in gebouwen, behoudens wanneer
het gaat om plantaardige afvalstoffen, afkomstig van het onderhoud van de eigen tuin of van eigen
bedrijfslandbouwkundige werkzaamheden. De wettelijke reglementering van het veldwetboek
betreffende het verbranden van afvalstoffen is hierbij van toepassing.
Art. 226.0:
§ 1. Onverminderd de toepassing van andere wettelijke bepalingen is het verboden om het even
welke huishoudelijke afvalstoffen te sluikstorten.
§ 2. Wanneer afval wordt achtergelaten op een wijze of een plaats in strijd met deze verordening, is
de gemeente gemachtigd ambtshalve en op kosten van de daders, betrokken afvalstoffen op te
ruimen of te laten opruimen. Voor het ophalen en opruimen van deze sluikstorten wordt door de
gemeente een indirecte gemeentebelasting gevestigd.
§ 3. Deze indirecte belasting is hoofdelijk verschuldigd door de eigenaar van de afvalstoffen en door
de persoon die ongeoorloofd gestort heeft, evenals door degenen welke afvalstoffen, regelmatig
geplaatst voor ophaling, op de weg hebben rondgestrooid.
§ 4. De belasting wordt bepaald zoals vastgesteld in het gemeenteraadsbesluit van 19 december
2013.
§ 5. 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 op enige andere
wijze, afvalstoffen 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.
Art. 227.0:
§ 1. Huishoudelijke afvalstoffen moeten worden aangeboden zoals voorzien in deze
verordening. Huishoudelijke afvalstoffen die worden aangeboden op een wijze die niet voldoet aan de
voorwaarden van deze verordening worden niet aanvaard. De aanbieder dient dezelfde dag nog de
niet aanvaarde afvalstoffen terug te nemen.

§ 2. Het toezicht op de aanbieding van huishoudelijke afvalstoffen, wordt uitgevoerd door de ophalers
die van de burgemeester of de intercommunale de toelating kregen afvalstoffen in te zamelen en door
de parkwachter in geval van inzameling via het containerpark. Deze ophalers en de parkwachter
mogen de aanbieders wijzen op de foutieve aanbieding en de nodige richtlijnen verstrekken.
§ 3. Onverminderd de bepalingen van dit artikel, zijn de leden van de geïntegreerde politie en de
ambtenaren bedoeld in artikel 54 van het Afvalstoffendecreet bevoegd voor het vaststellen van
inbreuken op deze verordening en het opstellen van proces-verbaal.
Art. 228.0:
§ 1. De huishoudelijke afvalstoffen mogen vanaf 17 uur de avond voor de ophaling buiten geplaatst
worden.
§ 2. De voorgeschreven recipiënt moet door de inwoners aangeboden worden aan de rand van het
trottoir of, waar geen trottoir aanwezig is, op de rand van het openbaar domein en voor het betrokken
perceel, zonder evenwel het verkeer van voertuigen, fietsers en voetgangers te hinderen. De
inwoners van wegen, plaatsen of stegen waar de wagens van de ophaaldienst niet door kunnen, of
van woningen die afgelegen zijn van de openbare weg, moeten de voorgeschreven recipiënt
neerzetten aan de dichtst bij hun woning gelegen straathoek of openbare weg die wel bereikbaar is.
§ 3. De inwoners die de recipiënt buitenzetten zijn verantwoordelijk voor het eventueel uitspreiden van
de inhoud ervan en staan zelf in voor het opruimen.
§ 4. Het is verboden de langs de openbare weg staande recipiënten te openen, de inhoud ervan
geheel of gedeeltelijk te ledigen, een gedeelte van de inhoud eruit te halen en/of te doorzoeken en
afvalstoffen toe te voegen (uitgezonderd van de papierkorven en de in artikel 229.0 omschreven
recipiënten) met uitzondering van de politie in de uitoefening van hun functie.
§ 5. Het is aan derden absoluut verboden eigenhandig afval in de ophaalwagens te werpen.

Art. 229.0:
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 zijn
geplaatst in de onmiddellijke nabijheid van het verkooppunt. Zij dienen de recipiënten zelf tijdig te
ledigen en de recipiënt, de standplaats en de onmiddellijke omgeving van hun inrichting rein te
houden.
Art. 230.0:

Indien op het grondgebied van de gemeente een evenement plaatsvindt, dienen de organisatoren
ervan in samenspraak met de gemeente de nodige acties te ondernemen om het afval te voorkomen
en het afval selectief in te zamelen.
Art. 231.0:
§ 1. Het is verboden reclamedrukwerk en gratis regionale pers te bedelen in leegstaande panden of
ze achter te laten op andere plaatsen dan in de brievenbussen.
§ 2. Door de gemeente wordt een zelfklever ter beschikking gesteld die de bedeling van
reclamedrukwerk of gratis regionale pers verbiedt. Het is verboden reclamedrukwerk en gratis
regionale pers te bedelen in de brievenbussen die voorzien zijn van deze zelfklever.
AFDELING 2: INZAMELING VAN HUISVUIL
Definitie
Art. 232.0:
Voor de toepassing van deze verordening wordt onder huisvuil verstaan: alle afvalstoffen die ontstaan
door de normale werking van een particuliere huishouding die in de voorgeschreven recipiënt voor de
huisvuilophaling kunnen geborgen worden, met uitzondering van alle selectief ingezamelde
afvalstoffen.
Inzameling
Art. 233.0:
§ 1. Het huisvuil wordt wekelijks huis-aan-huis opgehaald langs de straten, wegen en pleinen waar de
ophaling is ingericht, op de door het college van burgemeester en schepenen bepaalde dagen.
§ 2. Huisvuil mag niet worden meegegeven met het grofvuil of een andere inzameling, andere dan
deze van huisvuil.
Wijze van aanbieding
Art. 234.0:
§ 1. Het huisvuil moet aangeboden worden in standaardhuisvuilzakken die het bestuur daartoe ter
beschikking stelt van de gebruikers, op de voorwaarden door de gemeenteraad vastgesteld en
herkenbaar aan een opdruk, voorgeschreven door de gemeente.
§ 2. Het gewicht van de aangeboden recipiënt mag niet hoger zijn dan 15 kg voor de 60L zakken en
7,5 kg voor de 30L zakken.
§ 3. Scherpe voorwerpen moeten zodanig verpakt worden dat ze geen gevaar kunnen opleveren voor
de ophalers van de afvalstoffen.

AFDELING 3: INZAMELING VAN GROFVUIL
Definitie
Art. 235.0:
Voor de toepassing van deze verordening wordt onder grofvuil verstaan: alle afvalstoffen die ontstaan
door de normale werking van een particuliere huishouding die omwille van de omvang, de aard en/of
het gewicht niet in de gewone huisvuilzak voor de huisvuilophaling kunnen geborgen worden, met
uitzondering van papier, karton, textiel, glas, KGA, GFT-afval of groenafval, plastiek flessen, metaal
en drankkartons, bouw en sloopafval en autobanden.
Inzameling
Art. 236.0:
§ 1. Het grofvuil wordt tegen betaling opgehaald. Dit wordt aan de bevolking meegedeeld via de
gebruikelijke infokanalen. Het grofvuil kan ook worden aangeboden op het containerpark. Het
herbruikbaar grofvuil kan worden aangeboden in het kringloopcentrum waarmee de intercommunale
een overeenkomst heeft afgesloten of op de containerparken.
§ 2. Grofvuil mag niet worden meegegeven met het huisvuil of een andere inzameling, andere dan
deze van grofvuil.
Wijze van aanbieding
Art. 237.0:
§ 1. Grofvuil mag niet zwaarder wegen dan 50 kg, niet groter zijn dan 1 m³ per stuk en niet langer zijn
dan 2 meter.
§ 2. Het grofvuil mag niet verpakt of gebundeld worden.
§ 3. Per ophaalronde wordt minimaal het bedrag voor 2m³ aangerekend en maximaal het bedrag voor
4m³. Per ophaalronde mag maximaal 4m³ worden aangeboden.
AFDELING 4 : SELECTIEVE INZAMELING VAN GLAS
Definitie
Art. 238.0:
§ 1. Voor de toepassing van deze verordening wordt onder glas verstaan: hol glas en vlak glas dat
ontstaat door de normale werking van een particuliere huishouding met uitzondering van vuurvaste
voorwerpen, gewapend glas, serreglas, kristal, opaal glas, rookglas, spiegelglas, autoruiten, plexiglas,
gloeilampen, spaarlampen, TL-lampen, porselein, aardewerk en beeldbuizen en dergelijke.
§ 2. Hol glas betreft alle flessen en bokalen.

§ 3. Vlak glas betreft alle glazen voorwerpen zoals ruiten, stolpen en schotels die geen hol glas zijn.
Inzameling
Art. 239.0:
§ 1. Hol glas kan worden aangeboden op het containerpark of in de glascontainers die verspreid staan
opgesteld in de gemeente.
§ 2. Vlak glas moet worden aangeboden op het containerpark.
§ 3. Glas mag niet worden meegegeven met het huisvuil, grofvuil of een andere selectieve inzameling,
andere dan deze van glas.
Wijze van aanbieding
Art. 240.0:
Hol glas dat naar de glascontainer gebracht wordt moet, afhankelijk van de kleur, in de daartoe
voorziene opening van de glascontainer worden gedeponeerd. Hol glas wordt bij de aanbieding
ontdaan van deksels en stoppen. Het dient leeg en voldoende gereinigd te zijn.
Art. 241.0:
§ 1. Het storten in glascontainers van om het even welke andere afvalstof dan glas, is verboden. Het
is verboden om naast de glascontainers lege of volle dozen, kratten, zakken, glas of andere
voorwerpen achter te laten.
§ 2. Het is verboden glas te storten in de glascontainers tussen 20 uur en 8 uur.

AFDELING 5 : SELECTIEVE INZAMELING VAN PAPIER EN KARTON
Definitie
Art. 242.0:
Voor de toepassing van deze verordening wordt onder papier en karton verstaan: alle kranten,
reclamedrukwerk, tijdschriften, publicaties, schrijfpapier, kopieerpapier, computerpapier, boeken en
papieren of kartonnen verpakkingen die ontstaan door de normale werking van een particuliere
huishouding, met uitzondering van geolied papier of karton, papier met waslaag, carbonpapier,
vervuild papier, vervuilde papieren en kartonnen verpakkingen, papieren voorwerpen waar kunststof

of andere materialen in verwerkt zijn, kaarten met magneetbanden, behangpapier, cementzakken,
meststofzakken en sproeistofzakken en dergelijke.
Inzameling
Art. 243.0:
§ 1. Papier en karton wordt tweemaal per maand huis-aan-huis opgehaald langs de straten, wegen en
pleinen waar de ophaling is ingericht, op de door het college van burgemeester en schepenen
bepaalde dagen. Papier en karton kan ook worden aangeboden op het containerpark; voor de
aanbieding op het containerpark dienen de deelstromen papier en karton gescheiden te zijn.
§ 2. Papier en karton mag niet worden meegegeven met het huisvuil, grofvuil of een andere selectieve
inzameling, andere dan deze van papier en karton.
Wijze van aanbieding
Art. 244.0:
§ 1. Het papier en karton moet aangeboden worden in een kartonnen doos of samengebonden met
een touw in een stapel, zodat het niet kan wegwaaien.
De inwoners die het papier en karton buiten plaatsen zijn verantwoordelijk voor het eventueel
uitspreiden ervan en staan zelf in voor het opruimen.
§ 2. Het gewicht van de gevulde recipiënt mag niet hoger zijn dan 15 kg.
§ 3. Per ophaalronde en per ophaalpunt mag niet meer dan 150 kg aangeboden worden.
AFDELING 6 : SELECTIEVE INZAMELING VAN KLEIN GEVAARLIJK AFVAL
Definitie
Art. 245.0:
Voor de toepassing van deze verordening wordt onder klein gevaarlijk afval verstaan 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.
Inzameling
Art. 246.0:
§ 1. Het KGA wordt ingezameld via de containerparken.
§ 2. KGA mag niet worden meegegeven met het huisvuil, grofvuil of een andere selectieve inzameling,
andere dan deze van KGA.

Wijze van aanbieding
Art. 247.0:
Het KGA moet, tenzij het fysisch onmogelijk of niet aangewezen is, afzonderlijk van andere
afvalstoffen aangeboden worden.
Art. 248.0:
Het aangeboden KGA wordt zoveel mogelijk in de oorspronkelijke verpakking, inclusief
buitenverpakking, aangeboden om de identificatie te vereenvoudigen en indien nodig brengt de
voortbrenger zelf de aanduiding(en) over de aard, de samenstelling en de eventuele gevaren van het
KGA op de verpakking aan. Producten van verschillende aard mogen niet worden samengevoegd en
tevens dient de verpakking van elk afzonderlijk product te worden aangepast om lekken of andere
ongewenste effecten te voorkomen.
Art. 249.0:
Het KGA dat aangeboden wordt op het containerpark, met uitzondering van frituurolie en -vet,
afvalolie en batterijen, wordt door de parkwachter in de gepaste sorteer- of opslagrecipiënten
gedeponeerd. De aanbieder van het KGA mag dit niet zelf doen.
AFDELING 7 : SELECTIEVE INZAMELING VAN SNOEIHOUT
Definitie
Art. 250.0:
Voor de toepassing van deze verordening wordt onder snoeihout verstaan: takken met een diameter
van minder dan 10 cm, die ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding.
Op het containerpark kunnen boomwortels en snoeihout van meer dan 10 cm diameter aangevoerd
worden, afzonderlijk van het gewone groenafval.
Inzameling
Art. 251.0:
§ 1. Het groenafval wordt twee maal per jaar opgehaald langs de straten, wegen en pleinen waar de
ophaling is ingericht, op de door het college van burgemeester en schepenen bepaalde dagen.
Het snoeihout kan ook aangeboden worden op het containerpark. Het fijne tuinafval en gras kan
worden aangeboden op het containerpark.
§ 2. Snoeihout mag niet worden meegegeven met het huisvuil, grofvuil of een andere selectieve
inzameling, andere dan deze van snoeihout.
Wijze van aanbieding

Art. 252.0:
§ 1. Het snoeihout moet samengebonden worden met een touw. De takken mogen niet langer zijn
dan 1,5 meter. De bundel heeft een diameter van maximum 40 cm.
§ 2. Het gewicht van de bundel mag niet hoger zijn dan 15 kg.
AFDELING 8 : SELECTIEVE INZAMELING VAN PLASTICVERPAKKINGEN EN METALEN
VERPAKKINGEN EN DRANKKARTONS
Definitie
Art. 253.0:
§ 1. Voor de toepassing van deze verordening wordt onder plastic flessen en flacons, metalen blikjes
en conservenblikken en drankkartons verstaan:
plastic flessen en flacons (HDPE, PET en PVC):
Alle plastic flessen van water en limonade, fruit- en groentensappen, melk, keukenolie & azijn. Alle
plastic flacons van afwas- en onderhoudsproducten, wasproducten & wasverzachters, bleekmiddelen,
gedistilleerd water en producten voor bad of douche.
metalen verpakkingen:
Drankblikjes, conservenblikken, aluminium schoteltjes, schaaltjes en bakjes, schroefdoppen,
kroonkurken en deksels van flessen en bokalen, metalen dozen en bussen.
Drankkartons:
Drankkartons voor vloeibare levensmiddelen (fruitsap, melk,...).
§ 2. Het aangeboden PMD-afval mag geen andere dan in §1. genoemde afvalstoffen bevatten en
dient gereinigd te zijn.
Inzameling
Art. 254.0:
§ 1. Het PMD-afval wordt 2 maal per maand huis-aan-huis opgehaald langs de straten, wegen en
pleinen waar de ophaling is ingericht, op de door het college van burgemeester en schepenen
bepaalde dagen. Het PMD-afval kan ook worden aangeboden op het containerpark.
§ 2. PMD-afval mag niet worden meegegeven met het huisvuil, grofvuil of een andere selectieve
inzameling, andere dan deze van PMD-afval.
Wijze van aanbieding
Art. 255.0:

§ 1. De ophaling van PMD gebeurt bij middel van speciaal daartoe bestemde blauwe kunststofzakken
die de intercommunale daartoe ter beschikking stelt van de gebruikers, op de voorwaarden door de
gemeenteraad vastgesteld en herkenbaar aan een opdruk, voorgeschreven door de intercommunale.
De inwoners die het PMD-afval buiten zetten zijn verantwoordelijk voor het eventueel verspreiden van
de inhoud ervan en staan zelf in voor het opruimen.
§ 2. De verschillende fracties van het PMD-afval mogen gemengd in de voorgeschreven recipiënt
worden aangeboden.
§ 3. De zak moet volledig gesloten worden aangeboden.
AFDELING 9 : SELECTIEVE INZAMELING VAN METALEN GEMENGD (SCHROOT)
Definitie
Art. 256.0:
Voor de toepassing van deze verordening wordt onder metalen gemengd verstaan: alle soorten van
metalen voorwerpen, waarvan de grootte sterk kan verschillen.
Inzameling
Art. 257.0:
Gemengde metalen mogen niet worden meegegeven met het huisvuil, grofvuil of een andere
selectieve inzameling, andere dan deze van de gemengde metalen.
Wijze van aanbieding
Art. 258.0:
§ 1. Een afzonderlijk voorwerp mag niet zwaarder wegen dan 50 kg, niet groter zijn dan 1 m³ en niet
langer zijn dan 2 meter.
§ 2. De voorwerpen mogen niet verpakt of gebundeld worden.
AFDELING 10: HET CONTAINERPARK
Definitie
Art. 259.0:
Het containerpark is een inrichting die tot doel heeft de gescheiden inzameling van huishoudelijke
afvalstoffen mogelijke te maken met het oog op de maximale recyclage van deze stoffen.
Art. 260.0:
Het containerpark is gelegen in de Bruggestraat 104A te Ichtegem.

§ 1. Het containerpark is enkel toegankelijk voor de inwoners, woonachtig of verblijvend in de
gemeente Ichtegem en voor de ondernemingen, scholen, instellingen, openbare besturen,
beoefenaars van vrije beroepen, burelen, verenigingen, e.d. die op het grondgebied van de gemeente
Ichtegem gevestigd zijn.
§ 2. De toegang tot het containerpark is enkel mogelijk na identificatie van de bezoeker. Deze
identificatie kan gebeuren met behulp van de elektronische identiteitskaart of een toegangsbadge.
Toegang m.b.v. de elektronische identiteitskaart is mogelijk voor volgende personen:
• elke persoon die ingeschreven staat in het bevolkingsregister van de gemeente Ichtegem en over
een elektronische identiteitskaart beschikt.
Toegang m.b.v. een toegangsbadge is mogelijk voor:
• elke persoon die ingeschreven staat in het bevolkingregister van de gemeente Ichtegem, en nog
over een oude identiteitskaart beschikt.
• elke natuurlijke of rechtspersoon (handelszaak, KMO, vereniging, tweede verblijver, school,…)
waarvan het gebruiksadres op het grondgebied van de gemeente Ichtegem gelegen is.
• elke eigenaar van een tweede verblijf waarvan het adres op het grondgebied van de gemeente
Ichtegem gelegen is.
§ 3. Het aantal bezoeken aan het containerpark wordt per adres beperkt tot maximum 1
toegangsbeurt per dag.
Art. 261.0:
§1. Alle personen die tot geen enkele van de in artikel 3 §2 genoemde categorieën behoren en toch
wensen gebruik te maken van het containerpark (vb. een huis gekocht in de gemeente en bezig met
verbouwingswerken; een familielid verhuist naar een rust- en verzorgingstehuis of is gestorven en
zijn/haar woning moet worden leeggemaakt; ……) kunnen een toegangsbadge verkrijgen bij de dienst
bevolking te Eernegem voor een beperkte periode.
§ 2. De waarborg voor de toegangsbadge bedraagt 5 euro.
§ 3. Het aantal bezoeken aan het containerpark wordt per badge beperkt tot maximum 1
toegangsbeurt per dag.

§ 4. De verschillende categorieën die in aanmerking komen voor een badge, staan in onderstaande
gelimiteerde tabel.
Categorie

Voorwaarde

Periode

Handelszaken

Voorleggen bewijs van betaling van de

1 jaar

milieubelasting
KMO’s

Voorleggen bewijs van betaling van de

1 jaar

milieubelasting
Tweede verblijvers

Voorleggen bewijs van betaling van de

1 jaar

milieubelasting
Nieuwe eigenaars van een

Voorleggen aankoopakte (geen

6 maand (eenmaal

woning te Ichtegem

compromis)

verlengbaar met 6
maand)

Verenigingen

Gemotiveerd verzoek aan het College

5 beurten (max. 1

van Burgemeester en Schepenen

per dag)

Gemotiveerd verzoek aan het College

5 beurten (max. 1

van Burgemeester en Schepenen

per dag)

Erfgenamen / verwanten van

Gemotiveerd verzoek aan het College

5 beurten (max.

overleden Ichtegemnaar

van Burgemeester en Schepenen

1 per per dag)

Verhuis naar rusthuis

Art. 262.0:
Het containerpark is geopend op de door het college van burgemeester en schepenen bepaalde data
en openingsuren. Buiten de openingsuren is het containerpark niet toegankelijk voor personen vreemd
aan de dienst.
De openingsuren zijn thans als volgt vastgesteld:
maandag : gesloten
dinsdag, donderdag, vrijdag : van 12u00 tot 17u00
woensdag : van 9u30 tot 17u00
zaterdag : van 9u30 tot 16u00
Het containerpark is gesloten op de wettelijke feestdagen en de volgende reglementaire feestdagen:
11 juli, 2 november, 15 november en 26 december.

Art. 263.0:
Alle afvalstoffen moeten worden aangeboden zoals voorzien in dit reglement; anders worden ze niet
aanvaard.
Art. 264.0:
De afvalstoffen dienen gesorteerd te worden aangeboden, teneinde de verblijfsduur van de bezoekers
op het terrein te beperken.
Art. 265.0:
Tijdens de openingsuren staat het containerpark permanent onder toezicht van één of meerdere
parkwachters.
De richtlijnen verstrekt door de parkwachters moeten strikt nageleefd worden door de bezoekers.
De parkwachters controleren het aangevoerde afval, weigeren indien nodig wat niet mag worden
aangebracht, en registreren nadien de meegebrachte hoeveelheden van volgende afvalstoffen:
• aangevoerd door particulieren: inert recycleerbaar bouwafval, inert te storten bouwafval, grof
brandbaar huisvuil, tuinafval en houtafval.
• aangevoerd door bedrijven: gratis fractie eigen aan de bedrijfsactiviteiten, groenafval eigen aan de
bedrijfsactiviteiten, grof brandbaar vuil, houtafval.
De afvalstoffen mogen slechts na aanvaarding door de parkwachters, enkel in de daartoe
voorbestemde en van duidelijke vermelding voorziene containers, recipiënten of opslagruimten
gedeponeerd worden.
De gebruikers dienen zelf de selectief gescheiden afvalstoffen in de daartoe bestemde containers te
deponeren of op de aangeduide plaats te stapelen.
Zij mogen de KGA-kluis niet zelf betreden.
Aan de uitgang van het containerpark bevindt zich een tweede identificatiezuil. Na een tweede
registratie opent de slagboom automatisch voor particulieren met huishoudelijke hoeveelheden. Voor
bedrijven of particulieren die grote hoeveelheden en betalende fracties aanvoerden opent de
slagboom na betaling met munten of via bancontact. De betaling kan gebeuren via de muntenslikker
of via bancontact.

Art. 266.0:
De tabel op de volgende pagina vermeldt de toegelaten afvalstoffen en hun aanvoereisen. Deze tabel maakt integraal deel uit van dit reglement en is geen
samenvatting.
Afvalstof

Aanvoereisen

Huishoudelijke afvalstoffen

Niet-huishoudelijke afvalstoffen

Hoeveelheid

Hoeveelheid

Tarief vanaf 1 juli
2013

1

papier en karton

karton moet vooraf geplooid en/of

max.

gescheurd zijn

hoeveelheid: 2

gratis

Tarief vanaf 1 juli
2013

idem huishoudelijke

idem huishoudelijke

afvalstoffen

afvalstoffen

idem huishoudelijke

idem huishoudelijke

afvalstoffen

afvalstoffen

idem huishoudelijke

idem huishoudelijke

afvalstoffen

afvalstoffen

(zie www.IVOO.be)

m³ per dag
2

3

glas

vlak glas

flessen en bokalen moeten geledigd

max.

en gereinigd zijn; geen deksels of

hoeveelheid: 1

stoppen; per kleur

m³ per dag

vlak glas (enkel of dubbel),

max.

draadglas, spiegels

hoeveelheid: 1

gratis

gratis

m³ per dag
4

inert recycleerbaar

Zuiver metselwerk, steenpuin, beton

max.

Betalend: volgens

niet toegelaten (via het

hoeveelheid: 1

geldend

private circuit)

m³ per dag

retributiereglement

5

inert stort klasse III

kalkhoudende materialen,

max.

Betalend: volgens

cellenbeton, keramische producten,

hoeveelheid: 0,5 geldend

natuurstenen

m³ per dag

niet toegelaten (via het

(zie www.IVOO.be)

private circuit)

retributiereglement
4 kleine stukken gratis
per week

6

7

8

asbesthoudend

afval materialen die gebonden

max. 8 platen

afval

asbestvezel bevatten

per dag

PMD

verpakkingen ledigen en

max.

voedselresten zoveel mogelijk

hoeveelheid: 2

verkleinen en niet in elkaar steken

m³ per dag

niet vervuild materiaal (wel bij

max.

restafval); grote stukken gebroken;

hoeveelheid 0,5

piepschuim

gratis

niet toegelaten (via het

(zie www.IVOO.be)

private circuit)
gratis

gratis

geen “chips” voor het verpakken van m³ per dag

idem huishoudelijke

idem huishoudelijke

afvalstoffen

afvalstoffen

in specifiek daartoe

Betalend: volgens

bestemde zakken aan te

geldend

kopen op het containerpark retributiereglement

breekbaar materiaal (wel bij
restafval); geen isolatiemateriaal
(wel bij restafval)
9

herbruikbaar

kledij en lederwaren mogen niet

max.

materiaal (voor

vervuild zijn (wel bij restafval)

hoeveelheid: 2

kringloopcentrum)

m³ per dag

gratis

idem huishoudelijke

idem huishoudelijke

afvalstoffen

afvalstoffen

10 Schroot (gemengde
metalen)

11 KGA

velgen zonder autobanden; geen

max.

verfpotten met verfresten (wel bij

hoeveelheid: 1

KGA)

m³ per dag

zoveel mogelijk in oorspronkelijke

max.

verpakking; geen radioactieve

hoeveelheid:

uitzondering van 40 TL's

stoffen, explosieven en gasflessen

huishoudelijke

per dag

(na te vragen bij leverancier)

hoeveelheden

12 printer- en

gratis

gratis

idem huishoudelijke

idem huishoudelijke

afvalstoffen

afvalstoffen

niet toegelaten met

TL-lampen gratis

gratis

niet toegelaten

(zie www.IVOO.be)

gratis

niet toegelaten

(zie www.IVOO.be)

gratis

niet toegelaten (via het

(zie www.IVOO.be)

tonercartridges
13 frituuroliën en vetten

max.
hoeveelheid: 10
liter per dag

14 afvalolie

max.
hoeveelheid: 10

private circuit)

liter per dag
15 klein tuinafval

16 snoeiafval
boomwortels

grasmaaisel, haagscheersel; zakken max.

Betalend: volgens

idem huishoudelijke

Betalend: volgens

dienen geledigd

hoeveelheid: 2

geldend

afvalstoffen

geldend

m³ per dag

retributiereglement

snoeiafval: takken van max. 1,5 m

max.

Betalend: volgens

idem huishoudelijke

Betalend: volgens

lengte en minder dan 10 cm

hoeveelheid: 2

geldend

afvalstoffen

geldend

diameter; boomwortels: wortels en

m³ per dag

retributiereglement

retributiereglement

retributiereglement

takken met meer dan 10 cm
diameter

17 autobanden

max. 4 stuks per

gratis

dag (zonder

niet toegelaten (via het

(zie www.IVOO.be)

private circuit)

velg)
18 houtafval

meubels zoveel mogelijk verkleind

19 treinbielzen

20 AEEA (afgedankte

max.

Betalend: volgens

idem huishoudelijke

Betalend: volgens

hoeveelheid: 1

geldend

afvalstoffen

geldend

m³ per dag

retributiereglement

retributiereglement

max. 1 van 2,5m gratis

niet toegelaten (via het

lang

private circuit)

elektronische apparaten, ontdaan

max.

elektrische en

van hun inhoud (stofzakken,

hoeveelheid: 2

elektronische

frituurvet, …)

m³ per dag

grof brandbaar huisvuil; matrassen

max.

bij voorkeur ontdoen van ijzeren

gratis

(zie www.IVOO.be)

idem huishoudelijke

idem huishoudelijke

afvalstoffen

afvalstoffen

Betalend: volgens

idem huishoudelijke

Betalend: volgens

hoeveelheid: 1

geldend

afvalstoffen

geldend

veren.

m³ per dag

retributiereglement

emmers, buizen, tuinmeubelen,

max.

gratis

wasmanden, speelgoed, … zoveel

hoeveelheid: 1

mogelijk ontdaan van niet-plastics

m³ per dag

apparaten)
21 brandbaar huisvuil

22 harde plastics

retributiereglement
idem huishoudelijke
afvalstoffen

gratis

23 folies

zuiveren verpakkingsfolie, zakjes

max.

van warenhuizen, plastic mapjes, …

hoeveelheid: 1

gratis

idem huishoudelijke

gratis

afvalstoffen

m³ per dag
24 plastic bloempotten
en plantentrays

veegschoon (zonder aarde)

max.

aanbieden

hoeveelheid: 1
m³ per dag

gratis

idem huishoudelijke
afvalstoffen

gratis

Art. 267.0:
De volgende huishoudelijke afvalstoffen mogen niet worden aangeboden op het containerpark:
• gashouders of andere ontplofbare voorwerpen;
• krengen van dieren en slachtafval;
• slib en afvalstoffen afkomstig van rioleringsnetten;
• afvalstoffen afkomstig van septische putten en vetvangers;
• de krachtens het VLAREMA bepaalde gevaarlijke afvalstoffen;
Zaken kunnen geweigerd worden om veiligheidsredenen.
De aanbieder dient de niet-aanvaarde afvalstoffen terug mee te nemen.
Art. 268.0:
Het is verboden om afval te deponeren voor de toegangspoorten of over de omheining op het
containerpark te gooien.
Dergelijke handelingen worden gelijkgesteld met sluikstorten.
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 afvalstoffen op te ruimen
of te laten opruimen.
Art. 269.0:
§ 1. Het is de parkwachters toegestaan de aanvoerders van afvalstoffen buiten de omheining te laten
wachten in functie van een goede verkeersregeling op het containerpark.
§ 2. Iedere bezoeker is verplicht zich aan de inrit bij de parkwachters aan te melden en het
aangeboden afval te laten controleren. De parkwachters hebben het recht de identiteitskaart van de
bezoekers te vragen.
De parkwachters hebben het recht om bezoekers die hun aan- of opmerkingen niet opvolgen, de
toegang tot het containerpark te ontzeggen en afvalstoffen die niet op het containerpark thuishoren te
weigeren.
§ 3. De snelheid van de voertuigen op het containerpark is beperkt tot 10 km/uur.
De motor dient stilgelegd te worden bij het lossen van de afvalstoffen.
§ 4. De afvalstoffen van verschillende selectieve aard mogen niet vermengd worden.

§ 5. Het uitzoeken en meenemen van afval is verboden. Dit verbod geldt niet voor onbehandeld
sloophout. Dit hout wordt aan de geïnteresseerde bezoekers gratis ter beschikking gesteld.
Alleen de ophalers, daartoe aangewezen door de intercommunale, zijn gerechtigd om afvalstoffen af
te voeren.
§ 6. De gebruikers van het containerpark moeten de omgeving van de containers en de overige ruimte
van het terrein steeds zo rein mogelijk houden. Zij kunnen door de parkwachters verzocht worden de
door hen aangebrachte bevuiling op te ruimen.
§ 7. Kinderen jonger dan 12 jaar moeten vergezeld zijn van een volwassen begeleider.
§ 8. Het is verboden dieren te laten rondlopen op het containerpark.
§ 9. Op het containerpark is het verboden te roken of om op enige andere wijze vuur te maken.
§ 10. De perscontainer dient enkel voor huishoudelijk restafval dat omwille van gewicht of omvang niet
in een huisvuilzak past. Huisvuilzakken mogen niet in de perscontainer worden gedeponeerd.
Artikel 2: Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2018 en wordt bekendgemaakt volgens artikel 186
van het Gemeentedecreet.
Artikel 3: Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan:
De Gouverneur van de provincie West-Vlaanderen
De griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Brugge
De politierechtbank te Brugge
OVAM
Het Bestuur Milieu-Inspectie (AMINAL)
Dienst financiën
Dienst milieu
Namens de gemeenteraad,
secretaris wnd.

voorzitter

Dimitri Decock

Antoon Calus

