Hervaststelling van hoofdstuk X Afdeling 3 ‘het gemeentelijk afvalstoffenpark’ van
het Algemeen Politiereglement
De Raad in openbare zitting vergaderend,
Gelet op het Algemeen Politiereglement, hervastgesteld door de Gemeenteraad in zijn zitting
dd. 27 september 2004 en latere wijzigingen;
Overwegende dat het wenselijk is dat de gemeente, conform het Uitvoeringsplan
milieuverantwoord beheer van huishoudelijke afvalstoffen (UMBHA), in haar reglementering
spreekt van recyclagepark in plaats van containerpark en afvalstoffenpark;
Overwegende dat door wijzigingen van het wettelijk kader (vennootschapsbelasting,
kilometerheffing en milieuheffing) de kosten voor de exploitatie van het recyclagepark sterk
toenemen;
Overwegende dat de gemeente maatregelen dient te nemen teneinde de uitbating van het
gemeentelijk recyclagepark te kunnen blijven aanbieden als dienstverlening aan de burgers;
Gelet op het voorstel om hiertoe bestelwagens en aanhangwagens op het gemeentelijk
recyclagepark te weren;
Overwegende dat alle inwoners van Avelgem met hun afval terecht kunnen op de regionale
recyclageparken van Imog in Moen en Harelbeke;
Gelet op de bespreking;
Gelet op alle relevante bepalingen vervat in het gemeentedecreet en de nog niet opgeheven
bepalingen van de nieuwe gemeentewet;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;
Na er in openbare zitting over beraadslaagd te hebben;
BESLIST met 17 stemmen voor van de leden van de fracties CD&V, sp.a en
Gemeentebelangen en 2 stemmen tegen van de leden van de fractie N-VA:
ART.1.- Het hoofdstuk X Afdeling 3 ‘Het gemeentelijk afvalstoffenpark’ uit het Algemeen
Politiereglement hervastgesteld door de Gemeenteraad in zijn zitting van 27 september 2004
en latere wijzigingen, wordt opgeheven met ingang van 1 januari 2016.
ART.2.- Het hoofdstuk X Afdeling 3 ‘Het gemeentelijk afvalstoffenpark’ als volgt her vast te
stellen:
HOOFDSTUK X
Afdeling 3

AFVALREGLEMENTERING - RECYCLAGEPARK

Het gemeentelijk recyclagepark.

ART. 10.3.1
Het recyclagepark is een inrichting die tot doel heeft de gescheiden inzameling van
afvalstoffen mogelijk te maken met het oog op de maximale recyclage.
Het gemeentelijk recyclagepark staat uitsluitend ter beschikking van de inwoners van de
gemeente Avelgem.
ART. 10.3.2
Het recyclagepark is enkel bestemd voor afval van particuliere oorsprong, afkomstig van
burgers en voor afval gelijkgesteld aan huishoudelijk afval (aard en hoeveelheid) afkomstig
van kmo’s, zelfstandige ondernemingen en instellingen, die in het bezit zijn van de nodige
afvalstoffenbonnen.
Het recyclagepark is toegankelijk op de door het College van Burgemeester en Schepenen
bepaalde data en uren. De openingsuren worden aangebracht aan de ingang van het
recyclagepark.
Buiten de openingsuren is het recyclagepark niet toegankelijk voor personen vreemd aan de
diensten van de gemeente of van de intercommunale IMOG.
Het toezicht op het recyclagepark gebeurt door daartoe door het College van Burgemeester
en Schepenen aangestelde toezichters. De bezoekers en de ophalers moeten strikt hun
richtlijnen opvolgen. De gebruikers moeten hun identiteitsbewijzen tonen wanneer zij hierom
verzocht worden.
ART. 10.3.3
De lijst van de afvalstoffen die op het recyclagepark kunnen worden aangeboden, wordt door
het College van Burgemeester en Schepenen bepaald.

De afvalstoffen mogen enkel in de daartoe voorbestemde container, recipiënt of
opslagruimte gedeponeerd worden. Deze zijn aangeduid met een duidelijk leesbaar bord.
ART. 10.3.4
In het recyclagepark kunnen volgende afvalsoorten niet worden gebracht:
1) afval, andere dan huishoudelijk afval;
2) afval, voortgebracht buiten het grondgebied van de gemeente;
3) giftig afval, behalve klein gevaarlijk afval (K.G.A.);
4) afval, geweigerd door de Burgemeester.
ART. 10.3. 5
§1 De afvalstoffenbon verschaft de houder ervan de toegang tot het recyclagepark op de
dagen en uren, zoals vastgesteld door het College van Burgemeester en Schepenen voor
de verwijdering van huishoudelijk afval en van afval gelijkgesteld (aard en hoeveelheid)
aan huishoudelijk afval afkomstig van KMO’s, zelfstandige ondernemingen en instellingen.
§2 De afvalstoffenbonnen worden geleverd tegen een retributie die bij afzonderlijk besluit
van de Gemeenteraad wordt vastgesteld.
De afvalstoffenbonnen kunnen bekomen worden in het recyclagepark.
§3 De afvalstoffenbon verschaft de houder ervan geen toegang tot het recyclagepark voor de
verwijdering van volgende - niet limitatieve lijst van - afvalstoffen van niet-private aard:
autobanden, autobatterijen, mislukte fabrikaten.
Op advies van de bevoegde dienst kan het College van Burgemeester en Schepenen deze
lijst aanvullen.
Behoudens de in dit artikel vermelde bepalingen, zijn de overige artikels van dit
reglement ook van toepassing op de houders van een afvalstoffenbon.
ART. 10.3.6
Per toegelaten dag van aanvoer in het recyclagepark mag de aanvoerder slechts tweemaal
gebruik maken van het recyclagepark.
De afvalstoffen dienen zoveel mogelijk gesorteerd te worden aangeboden en dienen binnen
de kortste tijd op de daartoe bestemde plaats gedeponeerd te worden, teneinde de
verblijfsduur van de bezoekers op het terrein te beperken.
De snelheid is beperkt tot 10 km/uur. De motor dient stilgelegd te worden bij het lossen van
de afvalstoffen.
Het recyclagepark is toegankelijk voor:
personen te voet, met de fiets of met de kruiwagen
personenwagens (= voertuigen met achterbank hoofdzakelijk bestemd voor het
vervoer van personen) zonder laadbak of aanhangwagen
dienstvoertuigen (o.a. gemeente en OCMW)
Alle andere voertuigen (pick up, bestelwagens, landbouwvoertuigen,…) en voertuigen met
een aanhangwagen kunnen met hun afval terecht op de regionale recyclageparken van Imog
in Moen (Sint-Pietersbruglaan 1) en Harelbeke (Kortrijksesteenweg 264) tegen het daar
toepasselijke tarief.
ART. 10.3.7
Huishoudelijk afval of afval gelijkgesteld aan huishoudelijk afval, bestemd voor de
perscontainer, dient aangeleverd te worden in een gesloten restafvalvuilzak van de
gemeente.
ART.10.3.8
Iedereen die afval aanbrengt, ruimt netjes het gemorste vuil op. De gebruikers van het
recyclagepark kunnen door de toezichter verzocht worden het door hen bevuilde terrein te
reinigen.
Het achterlaten van afval in de onmiddellijke omgeving van het recyclagepark wordt
gelijkgesteld met sluikstorten.
ART. 10.3.9
Op het recyclagepark is het verboden te roken of op enige andere wijze vuur te maken.
Het is verboden om enige beschadiging aan te brengen aan de omheining, containers,
gebouwen, beplantingen of uitrusting.

Eventuele schade door derden aangebracht aan de inrichting of aan de uitrusting van het
recyclagepark, zal op deze verhaald worden.
Het afval moet zodanig worden aangebracht dat het bedienend personeel er niet kan door
gekwetst worden.
Kinderen, jonger dan 12 jaar dienen vergezeld te worden door een begeleider. Het is
verboden dieren te laten rondlopen op het recyclagepark.
Het is de bevolking verboden vanuit containers of vanaf een stapelplaats te sorteren, uit te
zoeken en/ of mee te nemen.
ART. 10.3.10
De toezichters staan ten dienste van de bevolking voor het verstrekken van alle informatie.
Hij heeft evenwel niet de opdracht te helpen bij het uitladen, lossen of deponeren van het
afval.
De gebruiker moet zich steeds schikken naar de aanwijzingen van de toezichters, ook wat
betreft de vorm en verpakkingswijze van het gedeponeerde afval.
Het is de toezichters toegestaan de aanvoerders van de afvalstoffen buiten de omheining te
laten wachten indien er zich reeds te veel aanbieders op het recyclagepark bevinden en in
functie van een goede verkeersregeling op het recyclagepark.
De toezichters kunnen het deponeren van afval verbieden, zowel bij overtreding van dit
reglement, als om redenen van goed beheer of om veiligheidsredenen.
In dat geval moet het geweigerde afval door de aanvoerder terug meegenomen worden.

