uittreksel uit het register

van de gemeenteraadszittingen

Gemeenteraad
26 juni 2017

Algemene bestuur - algemeen politiereglement voor de stad Eeklo - wijziging.
' aanwezig Odette VAN HAMME, voozitter van de gemeenteraad;
Koen LOETE, burgemeester;

Freddy DEPUYDT, Christophe DE WAELE, Dirk VAN ÐE VEtDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE CONINCK,
Bob D'HAESELEER, schepenen;
Danny SMESSAERT, schepen/voozitter OCMW zonder stemrecht;
Janv¡er BUYSSE, Marc WINDEY, Luc VANDEVELDE, Lutgarde DE JAEGER, Caroline D'AUBIOUL, Filip
LECOMPTE, Wilfried VAN KERREBROECK, Michel DE SUTTER, Gertjan BLOMME, Tineke VERSTRAETE, Rudi
DESMET, Paul VERSTRAETE, Filip SMET, Rita GYSELS, Ann EGGERMONT, Hilde LAMPAERT, Peter DE
GRAEVE, Sofie VERMEULEN en Janick SMESSAERT gemeenteraadsleden;
Meike VAN GREMBERGEN - stadssecretaris

De gemeenteraad,
Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 42;
Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid op de artikelen I 19, I 19bis, 133 en 135, $ 2;

Gelet op het algemeen politiereglement van de stad Eeklo, goedgekeurd in zitting van de
gemeenteraad van 25 februari 2008;

Gelet op het decreet van 23 decembet 2A11 betreffende het duurzaam beheer van
materialenkringlopen en afvalstoffen (Materialendecreet);

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 februari 2012 tot vaststelling van het
Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materialenkringlopen en afvalstoffen
(VLAREMA);

Gelet op het uitvoeringsplan voor hu¡shoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval van de OVAM
dd. 16 september 2016;

Gelet op de overdracht van de exploitatie recyclagepark door IVM o.v., goedgekeurd in de
gemeenteraad van 24 april2017;
Overwegende dat n.a.v. de overdracht exploitatie recyclagepark de artikels 112

-

- recyclagepark

algemene bepalingen en 1l2bis - specifieke bepalingen van het algemeen politiereglement
voor de stad Eeklo, goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 25 februari 2008 en laatst
aangepast in de gemeenteraad van 23 juni 2014, moeten worden gewijzigd;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLUIT met eenparigheid van stemmen:

Artikel I

Artikel 112

-

recyclagepark

-

algemene bepalingen van het algemeen politiereglement wordt

aangevuld en aangepast als volgt:

$ 1. Het recyclagepark is een inrichting die tot doel heeft de gescheiden inzameling van

de

huishoudelijke afvalstoffen of hiermee vergelijkbare afvalstoffen mogelijk te maken met het oog
op de maximale recyclage van deze stoffen.
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$ 2. Het recyclagepark, gelegen aan de Ringlaan 54, is enkel toegankelijk voor de inwoners van
Eeklo, alsook KMO's en instellingen, scholen en verenigingen gevestigd in Eeklo die over een
toegangskaart beschikken.

$ 3. De openingsuren zijn als volgt: dinsdag toten metvrijdag van l0u tot 12u00 en van 13u15
tot 17u00;zaterdag van 9u00 tot 12u en van 13u15 tot 17u. Het recyclagepark is toegankelijk
tot 15 minuten vóór sluitingstijd! De gemeenteraad machtigt het college van burgemeester en
schepenen deze openingsuren zo nodig te wijzigen.
Buiten de openingsuren is het recyclagepark niet toegankelijk voor personen vreemd aan de
dienst.

$ 4. Het recyclagepark wordt beschouwd als een openbare weg, waar de wetgeving op

de

politie van het wegverkeer toepasselijk is.

$ 5. De toegelaten maximum snelheid op het recyclagepark is beperkt tot 10 km/uur. De motor
wordt stilgelegd bij het lossen van de afvalstoffen.
$ 6. Volgende voertuigen zijn niet op het recyclagepark toegelaten
Vrachtwagens.

$ 7. Voertuigen dienen verplicht toegang te nemen tot het recyclagepark via de Ringlaan vanaf
het kruispunt van de Ringlaan met de lndustrielaan. Het is verboden zich een toegang te
verschaffen via de uitgang, zelfs zonder voertuig.
S 8. Op het recyclagepark worden enkel personen toegelaten die afval komen deponeren. De
parkwachter heeft te allen tijde het recht om de identiteit van de gebruikers van het
recyclagepark te controleren. De parkwachter kan de bezoekers buiten de omheining laten
wachten indien er zich teveel bezoekers of voertuigen op het recyclagepark zouden bevinden
teneinde de veiligheid en de goede interne verkeersafwikkeling op het recyclagepark te
waarborgen of teneinde de parkwachters in het algemeen toe te laten hun controletaken naar
behoren uit te voeren.
$ 9. Kinderen onder de 12 jaar dienen vergezeld te zijn van een begeleider

$ 10. Het is verboden dieren mee te brengen naar het recyclagepark.
$ 11. Het is verboden op het recyclagepark te roken of op enige andere wijze vuur te maken.

$ 12. Het is verboden enige

beschadiging aan

te brengen aan de

omheining, containers,

gebouwen of uitrusting.

S 13.Op het

recyclagepark mogen volgende afvalstoffen

die aan de

onderstaande

sorteerregels voldoen, aangeboden worden:
Papier en Karton:

Deze fractie mag niet-gescheiden aangeboden worden. Kartonnen dozen moeten geplooid
worden. Het aangeboden materiaal moet zuiver zijn.
Behangpapier is niet toegelaten. Plastiek verpakkingsfolie moet verwijderd worden van kranten,
tijdschriften en reclamebladen.
Glas:
Te sorteren in afzonderlijke fracties:

-

wit en gekleurd glas: het aangeboden glas moet leeg en zuiver zijn, alle deksels

en

stoppen moeten van de flessen en bokalen verwijderd zijn
- vlak glas
porselein, aardewerk, beeldbuizen, autoruiten en spiegels horen niet thuis bij deze fractie.
Landbouwolastiek:

De landbouwplastiek dient bezemschoon, zonder vegetarische vervuiling (bijvoorbeeld groenteof loofresten) of aardekluiten aangeboden te worden.
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Frituurolie- en motorolie:

Zuiver steenpuin:
Asbesthoudende afvalstoffen, roofing en gyproc zijn verboden.
Hechtqebonden asbestplaten

:

LET OP: Asbestplaten niet in de container gooien, wel zachtjes neerleggen om breuk te
vermijden.

Zuiver houtafval:
Houtafval, niet gemengd met andere materialen
Verduurzaamd hout (groen of bruin gebeitst tuinhout, treinbilzen) wordt NIET toegelaten
Rubberbanden
Metalen:

Metalen, niet gemengd met andere materialen
Textiel:

Alle nog draag- of bruikbare kledingsstukken, huishoudlinnen en schoenen
AEEA (Afoedankte elektrische en elektronische apparaten)
lsomo:
Enkel zuivere, droge en witte isomo wordt aanvaard. De isomo dient in kleine stukken gebroken
te worden.
Verpakkingschips, vlees- of groentenschaaltjes worden NIET toegelaten.
Tuinafval:

Snoeimaterialen, gras en bladeren
Groenten- of fruitafval en aarde worden NIET toegelaten
Harde Plastics:

Hiertoe behoren volgende afvalfracties
Plastiek tuinmeubilair, emmers, buizen, speelgoed, platen en bakken
Volgende zakken horen niet thuis in deze fractie:
- elektrische toestellen of toestellen op batterijen
- verpakkingsmateriaal gevaarlijk afval
- zachte kunststoffen zoals folies, draagtassen, ...
- frigoboxen
- enz...
:

Grof Vuil

Het grof huisvuil bevat enkel niet herbruikbare of niet recycleerbare afvalstoffen groter dan 50
cm.
Restvuil (niet herbruikbaar of recycleerbare materialen kleiner dan 50 cm) wordt niet aanvaard!
Kleine Batteriien:

Autoaccu's zijn NIET toegelaten!
Goederen bestemd voor de Krinqwinkel:
Herbruikbare meubels en huisgerief worden door de Kringwinkel opgeknapt en opnieuw te koop
gesteld. Verwittig de parkwachter als je iets wil schenken aan de Kringwinkel.

Gemenqd niet-recvcteerbaar niet-brandbaar afval'
Hiertoe behoren vol gende fracties:
Cellenbeton (bv. Ytong), porselein en keramisch afval (bv. lavabo, wc-pot, vloertegels in
keramiek), algemeen niet-recycleerbaar inert afval (bv. assen van allerlei vuren), hittebestendig
glas (bv. Pyrex, keramische kookplaten, kachelruitjes)
lsolatiemateriaal. roofing en asfalt
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Hiertoe behoren volgende fracties:
Rotswol, glaswol, PUR-platen, sandwichpanelen, roofing, asfalt

Bloempoties en travs
H

iertoe behoren volgende fracties:

Bloem potjes en plantentrays

Zachte folies
Hiertoe behoren volgende fracties:

Zuivere plasticfolies zoals verpakkingsfolie, krimpfolie/verzamelverpakking, zakjes van
warenhuizen, zakken van bemesting, potgrond of zand, voederzakken (grootverpakking)

$ 14. Op het recyclagepark wordt voor elke soort afval een aparte ruimte of container voorzien
met de vermelding welk soort afval er mag gedeponeerd worden.

$ 15. Het afval dient gesorteerd te worden aangeboden, teneinde de werkzaamheden op het
terrein zoveel mogelijk te beperken. Bezoekers die niet-gesorteerd materiaal aanbrengen,
zullen de toegang geweigerd worden.

$ 16. De aangestelde parkwachters

oordelen over de al dan niet toelaatbaarheid van de

aangeboden materialen.

S 17. Bij het niet naleven van de onderrichtingen van de parkwachters kunnen bezoekers de
toegang tot het recyclagepark worden ontzegd of kunnen zijvan het terrein worden verwijderd.
$ 18. Het is verboden de gedeponeerde afvalstoffen te doorzoeken of weg te nemen.
moeten de omgeving van de containers en de
overige ruimte van het terrein steeds zo rein mogelijk houden. lndien nodig dienen zij het door
hen bevuilde terrein te reinigen. Bezoekers moeten zelf de nodige opruimmaterialen voorzien

$ 19. De gebruikers van het recyclagepark
(borstel/schop).

$ 20. Een gebruiker die materiaal achterlaat dat niet op het recyclagepark aanvaard wordt, zal
door het personeel aangemaand worden deze materialen terug te nemen. Zo niet wordt dit als
sluikstorten beschouwd

;

$ 21. Wanneer materialen op de verkeerde plaats worden achtergelaten, kan de parkwachter
verplichten het terug op te nemen en op de juiste plaats te deponeren. lndien dit niet gebeurt,
wordt beschouwd als sluikstorten;
$ 22. Het is ten strengste verboden materialen te deponeren buiten de openingsuren van het
recyclagepark. Afzetten of storten van materialen, zelfs verpakt, aan de afsluiting of de
toegangspoort, wordt beschouwd als sluikstorten.
$ 23. De stad is niet verantwoordelijk voor ongevallen en gebeurtenissen, die zich voordien bij
het deponeren of niet opvolgen van de aanduidingen of aanwijzingen;
Artikel2
Artikel 112bis
volgt:

-

specifieke bepalingen van het algemeen politiereglement wordt aangepast als

Vanaf 1 oktober 2014 wordt een gewijzigde retributie vastgesteld op het aanleveren van
afvalstoffen op het recyclagepark.

$ 1. Eén beurt wordt beschouwd als één bezoek aan het recyclagepark te voet, per fiets, per
personenwagen, bestelwagen of camionette (allen met of zonder aanhangwagen) met een
aanbrenging van maximaal2 m3 materiaal.

Per bijkomende 2 m3 zal een extra beurt aangerekend worden. De bezoeker dient zich in dit
geval te melden bijde parkwachter.
$ 2. Voor het aanleveren van grof vuil wordt een tarief A en een tarief B ingevoerd:
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aanleverbeurt grof vuil, volgens tarief A, wordt beschouwd als 1 bezoek aan het
recyclagepark te voet, per fiets en per personenwagen (zonder aanhangwagen). Voor het
aanleveren van grof huisvuil te voet, per fiets of per personenwagen (zonder aanhangwagen)
wordt een tarief van 5 euro per aanleverbeurt aangerekend.
Tarief B: 1 aanleverbeurt grof vuil, volgens tarief B, wordt beschouwd als 1 bezoek aan het
recyclagepark per bestelwagen, camionette (met of zonder aanhangwagen) of personenwagen
met aanhangwagen. Voor het aanleveren van grof huisvuil per bestelwagen, camionette (met of
zonder aanhangwagen) volgens tarief B wordt een tarief van 10 euro per aanleverbeurt

IAüSLA:

aangerekend.
$ 3. Voor particulieren. woonachtiq te Eeklo

Door het invoeren van de elektronische identiteitskaart kan toegang bekomen worden tot het
recyclagepark.
De eerste l2 beurten per huisgezin (inwoners op éénzelfde adres) zijn gratis.

Bijkomende beurten worden aangerekend zoals beschreven

in het afzonderlijk

retributiereglement.
$ 4. Voor instellinoen, scholen en erkende ieuqdvereniqinqen qevestiqd te Eeklo

Er kan toegang verkregen worden tot het recyclagepark via een toegangsbadge, te verkrijgen
op het stadskantoor tegen een waarborg van € 10.
De eerste 12 beurten zijn gratis.

Bijkomende beurten worden aangerekend zoals beschreven

in het

afzonderlijk

retributiereglement.
$ 5. Bii het overliiden van een inwoner uit de stad:

Er kan toegang tot het recyclagepark worden bekomen door middel van een attest dat bij de

milieudienst afgehaald kan worden (milieudienst Eeklo, lndustrielaan 2).

12 gratis beurten voor familieleden die de woning van de overledene vrijmaken gedurende 3
maanden met ingang van datum uitreiking attest.
Bijkomende beurten worden aangerekend zoals beschreven in het afzonderlijk politiereglement.
$ 6. Grof huisvuil

Het aanleveren van grof huisvuil, waarvoor het tarief A of B wordt aangerekend, zoals

omschreven in artikel 2 van dit besluit, wordt bovendien in mindering gebracht als één van de
twaalf gratis beurten.
$ 7. De bovenvermelde gratis beurten zijn NIET overdraagbaar naar het volgende jaar.
$ B. Voor KMO's en vereniqinqen qevestiqd te Eeklo:

Er kan toegang verkregen worden tot het recyclagepark via een toegangsbadge, te verkrijgen
op het stadskantoor, tegen een waarborg van € 10.
Er worden geen gratis beurten toegekend. Er wordt € 7 aangerekend per toegangsbeurt. Bij het
aanleveren van grof huisvuil zal, afhankelijk van aanleverbeurt, tarief A of tarief B bijkomend
worden aangerekend.
De kasverrichtingen voor het innen van deze retributie gebeuren via het bancontacttoestel
gelinkt aan de

slagboom.

I

$ 9. Voor toekomstiqe inwoners van de stad (bouwers/verbouwers):

Er kan toegang verkregen worden tot het recyclagepark door middel van een attest dat bij de
milieudienst kan worden afgehaald (milieudienst Eeklo, lndustrielaan 2).
Er worden geen gratis beurten toegekend. Er wordt € 7 aangerekend per toegangsbeurt. Bij het
aanleveren van grof huisvuil zal, afhankelijk van aanleverbeurt, tarief A of tarief B bijkomend
worden aangerekend.
De kasverrichtingen voor het innen van deze retributie gebeuren via het bancontacttoestel
gelinkt aan de slagboom.
S 10.

-

geschrapt bij gemeenteraadsbesluit van 23 mei 2016
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Artikel3
Dit besluit zal worden bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 186 en 187 van het
gemeentedecreet en treedt in werking de vijfde dag na de bekendmaking.

Namens de gemeenteraad,
Meike Van Grembergen
stadssecretaris

Odette Van Hamme
voorzitter
Voor eensluidend uittreksel :
voor de burgemeester,
de stadssecretaris
(art. 126 nieuwe gemeentewet)
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