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Besprekingen en besluiten van de gemeenteraad in openbare zitting

Bevoegdheid

r Het Decreet Lokaal Bestuur van 22.L2.2OI7, artikels 40 en 41.

Wetten en Reglementen

o Het decreet van 23.t2.2011 betreffende het duurzaam beheer van materialenkringlopen en
afoalstoffen.

a Het besluit van de Vlaamse regering van L7.o2.2012 betreffende het duurzaam beheer van
materialenkringlopen en afualstoffen.

Verwijzingsdocu menten

r Het gecoórdineerd politiereglement vastgesteld in de gemeenteraad Zg.tI.zOIg

Verantwoording



a Om de goede werking van het recyclagepark te garanderen zijn enkele bijkomende richtlijnen

nodig in het reglement op de uitbating van het recyclagepark.

Tussenkomsten

r Anders stelt vast dat in het oude reglement nog sprake was van GAS bij artikel 1. Dat woordje is

nu geschrapt. ls daar een reden voor? ln artikel 2 wordt nu bepaald dat wagens zwaarder dan

3.500 kg niet meer worden toegelaten. Van waar komt dat getal? ln het oude reglement staat in

artikel 4 57 dat de toezichter 15 minuten voor sluitingsuur een bord in de rij wachtenden plaatst

om de laatste bezoeker die toegang krijgt aan te duiden. Waarom is dat geschrapt? ln artikel 16

is sprake van de inbreuken die kunnen leiden tot het ontzeggen van toegang tot het

recyclagepark. Worden overtreders in kennis gesteld van hun overtreding? ls er beroep mogelijk

als er beslist wordt om iemand de toegang te ontzeggen?

r Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat ze niet weten waarom in artikel 1

het woordje GAS is geschrapt. Het college vindt dat het niet de bedoeling kan zijn dat

professionelen hun afual op het recyclagepark komen brengen. Door grote voertuigen slibt het

verkeer soms vast en zijn de containers direct vol. Wat het sluitingsuur betreft zal men nu tot

12.00 u mogen aanrijden. Pas dan wordt het bord gezet en iedereen die voor 12 uur aan het

aanschuiven is wordt nog binnengelaten. Dit is duidelijker en makkelijker te communiceren.

lndien inbreuken worden vastgesteld zullen de parkwachters de betrokkenen hiervan op de

hoogte brengen. Deze overtredingen zullen worden geregistreerd en bijgehouden. Het is een

democratisch recht om in beroep te gaan als burgers dit willen aanvechten.

Stemmen

Stemresultaat Met eenparigheid van stemmen

BESLUIT

Artikell
51. Het recyclagepark is enkel toegankelijk voor de inwoners van de gemeente en voor de

ondernemingen en verenigingen die op het grondgebied van de gemeente gevestigd zijn in zoverre

de door hen aangevoerde afualstoffen gelijkgesteld werden met huishoudelijke afvalstoffen en

daarmee gelijkgestelde hoeveelheden.

92. Personen, niet in de gemeente ingeschreven, die verbouwingen uitvoeren aan hun eigendom, op

het grondgebied van de gemeente, kunnen een tijdelijke toegang tot het recyclagepark aanvragen.

$3. Het recyclagepark wordt geëxploiteerd volgens de door het college van burgemeester en

schepenen bepaalde en bekend gemaakte richtlijnen zoals data en openingsuren, gebruiksinstructies

en toezicht.

54. Buiten de openingsuren is het recyclagepark niet toegankelijk voor personen vreemd aan de

dienst.

55. Het is verboden door het niet volgen van de richtlijnen en gebruiksinstructies op het

recyclagepark, zo opzettelijk het computersysteem van het recyclagepark te verstoren.



Art.2 (GAs)

51. Het recyclagepark is enkel toegankelijk voor personenwagens en bestelwagens, al dan niet met
aanhangwagen, met een gewicht tot maximum 3.500 kg. Het betreden van het recyclagepark voor
het aanleveren van afualstoffen met grotere vervoermiddelen zoals tractor, vorklift, vrachtwagen,
verreiker, kraan... is niet toegestaan, met uitzondering voor wat betreft het aanleveren van
landbouwfolie, waar de levering met een tractor en landbouwwagen wel wordt toegestaan.

52. Per bezoek mag maximum 3 m3 aan afualstoffen aangebracht worden.

53. Bij aanbreng van afualstoffen op het recyclagepark met aanhangwagens dient de lading steeds
afgedekt te worden met een voldoende groot net of zeil zodat de lading niet verloren kan gaan op de
openbare weg.

54. Het recyclagepark wordt beschouwd als een openbare weg, waar de wetgeving op de politie van
het wegverkeer toepasselijk is.

55' oe toegelaten maximum snelheid op het recyclagepark is beperkt tot 10 km/uur. De motor wordt
stilgelegd bij het lossen van de afualstoffen.

Art. 3

De parkwachters hebben het recht om bezoekers de toegang te weigeren indien

de bezoeker niet kan of wil bewijzen dat hij in Assenede woont of gevestigd is.

de bezoeker de afualstoffen niet op vooraf heeft gesorteerd.
het voertuig waarmee de afualstoffen wordt aangeboden meer dan 3,5 ton bedraagt.
het gebruik van identiteitskaarten en toegangspassen van derden zich voordoet.

Art.4

51. Kinderen onder de L2 iaar dienen vergezeld te zijn van een begeleider en mogen het voertuig niet
verlaten.

52. Het is verboden dieren mee te brengen naar het recyclagepark.

53. Het is verboden op het recyclagepark te roken of op enige andere wijze vuur te maken.

54. Het is verboden enige beschadiging aan te brengen aan de omheining, containers, gebouwen of
uitrusting.

55. Elke bezoeker van het recyclagepark moet, ongeacht het soort vervoersmiddel dat hij gebr.uikt,
aansluiten aan de rij wachtende bezoekers.

Art.5



S1. De afvalstoffen mogen door de aanwezige toezichter gecontroleerd worden.

52. De afualstoffen worden door de aanbrenger zelf in de daartoe bestemde container of plaats

gedeponeerd.

Art.5

De afualstoffen die gedeponeerd worden in de containers of op de hiertoe aangeduide plaatsen,

worden eigendom van de gemeente. Het college van burgemeester en schepenen zorgt te gepasten

tijde voor de verwijdering van deze materialen.

Art.7

Het is de aanbieders of andere personen verboden de gedeponeerde afvalstoffen weg te nemen .

Art.8

51. De gebruikers van het recyclagepark moeten de omgeving van de containers en de overige

ruimte van het terrein steeds zo rein mogelijk houden. Gebeurlijk kunnen zij door de toezichter van

het recyclagepark verzocht worden het door hen bevuilde terrein te reinigen.

5 2. Het is verboden andere afualstoffen dan deze vermeld op elke container of aangeduide plaats,

elders te storten. Het is eveneens verboden materiaal elders te laten op het recyclagepark, of aan

het hekken of afsluiting ervan, dan op de voorbehouden plaatsen of containers. Zulke handelingen

worden gelijkgesteld met sluikstorten.

Art.9

Tijdens de sluitingsuren van het recyclagepark is het verboden afual te deponeren aan de

toegangspoort en in de omgeving van het recyclagepark. Het aldaar achterlaten van afualstoffen

wordt aanzien als sluikstorten.

Art. 10 (cAs)

S1. De parkwachters hebben het recht om afualstoffen die niet op het recyclagepark thuishoren of

die niet voldoen aan bovenstaande voorwaarden te weigeren.

52. Geweigerde afvalstoffen dienen door de aanbrengers te worden meegenomen.

53. De toezichter oordeelt op zicht, nopens de al of niet toelaatbaarheid van de afualstof, qua

kwaliteit en qua kwantiteit.



54. De aanwijzingen van de toezichter zijn bindend. lnwoners die niet akkoord gaan met bepaalde
richtlijnen van het gemeentelijk personeel kunnen schriftelijk beroep instellen bij het college van
burgemeester en schepenen binnen de acht dagen na de feiten.

Art. 11

De gemeente is niet verantwoordelijk voor ongevallen of gebeurtenissen, die zich voordoen bij het
deponeren of het niet opvolgen van de aanduidingen en aanwijzingen.

Art. 12

$1. De door de hogere overheid afgeleverde omgevingsvergunning aan de gemeente bepaalt welke
afualfracties mogelijk aangeboden worden op het recyclagepark.

52' Op het recyclagepark worden minstens de wettelijk verplicht huishoudelijke en vergelijkbare
bed rijfsafualstoffen, volgens het Vlaa ms afu a lbeleid, selectief ingeza meld.

Art. 13

51. Toegang tot het recyclagepark is enkel mogelijk door gebruik te maken van de elektronische
identiteitskaart of voor de onderneming, verenigingen en tijdelijke toegang, een elektronische
toegangskaart. De elektronische toegangskaart wordt ter hand gesteld via de bevoegde
gemeentelijke dienst.

52. Bij beschadiging of defect van de toegangskaart zal na inlevering van de toegangskaart een
vervangingsexemplaar ter beschikking gesteld worden. Dit zal eveneens gebeuren in geval van verlies
of diefstal.

53. lngeval van verlies dient de kaarthouder dit aan te geven aan de gemeente, zodat de kaart kan
geblokkeerd worden. Tot aan de blokkering van de toegangskaart zijn de kosten verbonden aan het
afual dat op deze toegangskaart is geregistreerd ten laste van de kaarthouder.

54. De kaarthouder dient tevens elke adreswijziging mee te delen aan de bevoegde gemeentelijke
dienst. Wanneer de kaarthouder niet langer zijn onderneming of vereniging heeft in de gemeente,
dient de toegangskaart bij de gemeente ingeleverd te worden. Bij nalatigheid wordt de
toegangskaart geannuleerd.

Art.14

De vergoeding voor het aanbrengen van huishoudelijke afualstoffen en vergelijkbare
bedrijfsafualstoffen is opgenomen in het retributiereglement op de inzameling van huishoudelijke
afua lstoffen en vergelijkba re bed rijfsafua lstoffen o p het gemeentel ijk recyclagepa rk.

Art.15



Tijdens de openingsuren is het recyclagepark permanent onder toezicht van de toezichter. Elk bezoek

wordt geregistreerd.

Art. 15

De parkwachters doen de vaststellingen van inbreuken die kunnen leiden tot het tijdelijk ontzeggen

van de toegang tot het recyclagepark.

Als inbreuken worden beschouwd:

- Het weigeren van het opvolgen van instructies van de toezichters.

- Belediging en /of verbale bedreiging van het personeel of andere bezoekers.

Art. 17

Misbruik van het recyclagepark of bij herhaalde overtredingen van dit reglement, vastgesteld door de

toezichters en bekrachtigd door de milieuambtenaar, kan leiden tot een beslissing van de

burgemeester om aan bepaalde personen de toegang tot het recyclagepark voor een maand te
verbieden zodat het afual voortgebracht in het huishouden van deze personen gedurende één

maand niet meer kan aangebracht worden in het recyclagepark. De beslissing van de burgemeester
inzake het opleggen van een toegangsverbod wordt ter kennis gebracht van het college van

burgemeester en schepenen.

lndien dit meermaals voorvalt, kan de periode van weigering de tweede maal verlengd worden tot 6
maanden en derde maal tot 1jaar.

Art. 18

Bovenstaand reglement treedt inwerking op L januari 2020. Deze artikels worden nadien opgenomen
in het gecoórdineerd gemeentelijke politiereglement.
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