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7.

Voorzitter,
Burgemeester,
Schepenen,
OCMW-voorzitter-Schepen,
Raadsleden,

Gemeentesecretaris.

POLITIEVERORDENING OP DE UITBATING VAN HET GEMEENTELIJK RECYCLAGEPARK –
VASTSTELLEN
Vervangen gemeenteraadsbesluit van 21 maart 2005.

DE GEMEENTERAAD,
Vergaderd in openbare zitting, met het vereiste quorum;
Gelet op de nieuwe gemeentewet en in het bijzonder op artikel 119 en 135;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en in het bijzonder op artikel 42 §3;
Gelet op het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en
afvalstoffen (Materialendecreet);
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 27 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaamse reglement
betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (Vlarema) en latere wijzigingen;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 21 maart 2005 houdende goedkeuring van de politieverordening op de
uitbating van het containerpark;
Overwegende dat het reglement aan actualisering toe is;
Overwegende dat voor een aantal situaties bijkomende reglementering vereist was nl. :
indien afval wordt aangebracht namens personen die ‘onbekwaam’ zijn dat te doen (bv. ouderen die in een
instelling verblijven,….);
indien de woning van een overledene dient leeggemaakt te worden door nabestaanden die niet in Gavere
gedomicilieerd zijn;
een beperking in duur van de toegang opleggen voor (ver)bouwers die hier niet gedomicilieerd zijn;
de bezoekers toegang verlenen tot uiterlijk een kwartier vóór sluitingstijd om het recyclagepark tijdig te
kunnen sluiten zowel ’s middags als ’s avonds;
Overwegende dat de heer Karel Hubau, raadslid, vraagt of het zinvol is om nu al een kwartier vroeger te sluiten,
gezien de omleidingen;
Overwegende dat de heer Willy Van Hove, schepen, meent dat het beter is om in het reglement integraal toe te
passen en geen uitzonderingen te voorzien voor de duur van de werken.
BESLUIT: éénparig
Art. 1:

Voor deze verordening zijn de definities van toepassing van het decreet betreffende het duurzaam beheer
van materiaalkringlopen en afvalstoffen van 23 december 2011 en haar uitvoeringsbesluiten.

Art. 2:

Het gemeentelijk recyclagepark is enkel toegankelijk voor :
-

Inwoners van de gemeente Gavere , meer bepaald iedereen die ingeschreven is in het
bevolkingsregister of vreemdelingenregister van de gemeente, zij die een tweede verblijf
hebben op het grondgebied van de gemeente Gavere (en die daarvoor ook de belasting op
tweede verblijven betalen). Deze categorieën vormen de “particulieren”;

*Indien afval wordt aangebracht namens personen die ‘onbekwaam’ zijn dat te doen
(bv. ouderen die in een instelling verblijven,….) dient een ondertekende volmacht
door de persoon die het afval aanlevert, te worden getoond met een kopie van de
identiteitskaart op wiens naam het afval wordt aangeleverd.
*Nabestaanden van een overledene die hier gedomicilieerd was, kunnen gedurende 6
maanden na het overlijden nog afval van het opruimen van de woning van de
overledene aanleveren. Facturatie gebeurt op naam van één van de nabestaanden.
-

KMO’s waarvan de maatschappelijke zetel of een exploitatie-adres gevestigd is in de
gemeente Gavere en die over een toegangspas beschikken bv. alle kleine en middelgrote
ondernemingen, landbouwbedrijven, zelfstandige ondernemers, winkeliers, horecauitbaters,…, waarvan de maatschappelijke zetel of een exploitatiezetel gevestigd is in de
gemeente Gavere. Deze categorieën vormen de “KMO’s”.

Zo het aanbrengen gebeurt door derden, in opdracht van een KMO van de gemeente, dan dient
deze derde de toegangspas van de betrokken KMO mee te brengen naar het recyclagepark.
- Scholen (= alle inrichtingen gelegen op het grondgebied van de gemeente Gavere die een of
andere vorm van onderwijs verstrekken), verenigingen (= alle door de gemeente erkende
verenigingen) en andere instellingen (instellingen die toelating verkrijgen van het College van
Burgemeester en Schepenen om gebruik te maken van het recyclagepark bv. zorginstellingen)
die over een toegangspas beschikken. Deze categorieën vormen de “instellingen”.
Zo het aanbrengen gebeurt door derden, in opdracht van een instelling uit de gemeente, dan
dient deze derde de toegangspas van de betrokken school of vereniging mee te brengen naar het
recyclagepark.
-Iedereen die op het grondgebied van Gavere een woning (ver)bouwt . Deze categorieën vormen
de “bouwers”. De toegang is beperkt tot 2 jaar.
-occasionele gebruikers : bezoekers aan het recyclagepark die van het college van burgemeester
en schepenen om occasionele redenen toegang krijgen tot het recyclagepark (enkel in functie van
liefdadigheidsdoeleinden).
Art. 3:

Openingsuren van het recyclagepark :
*van 1 april t/m 30 september :
zondag en maandag : gesloten
dinsdag t/m vrijdag : 9.00-12.00 en van 13.00-18.00
zaterdag : 9.00-12.00 en van 13.00-17.00
*van 1 oktober t/m 31 maart :
zondag en maandag : gesloten
dinsdag t/m zaterdag : 9.00-12.00 en van 13.00-17.00
De aanvoer van afvalstoffen mag enkel gebeuren tijdens de openingsuren en onder het toezicht van de
parkwachters.
De bezoekers krijgen toegang uiterlijk tot een kwartier voor sluitingstijd.
Het college van burgemeester en schepenen is gemachtigd om de openingsuren aan te passen
naargelang de noodwendigheden (bv. in geval van overmacht, ramp, brand,…).
Het college van burgemeester en schepenen bepaalt tevens de dagen waarop het recyclagepark , in
afwijking van de voormelde openingsuren, uitzonderlijk wordt gesloten (vb. feestdagen,
compensatiedagen,…).

Art. 4:

Identificatie :
Iedereen die het recyclagepark betreedt, is verplicht zich aan te melden bij de parkwachter.
De identificatie gebeurt aan de hand van de identiteitskaart.
Bij KMO’s, scholen, verenigingen en instellingen gebeurt de identificatie d.m.v. een toegangspas.
Deze toegangspas wordt aangekocht tegen de kostprijs van 10 Euro/stuk. De aanvrager vult de
nodige gegevens in op een aanvraagformulier. Twee weken na het indienen van het formulier wordt
de toegangspas geldig. Het college van burgemeester en schepenen bepaalt de lay-out van de
toegangspas en neemt de nodige maatregelen om vervalsing of het kopiëren van de toegangspassen
te voorkomen.
De verantwoordelijke vermeld op het aanvraagformulier, zal de jaarlijkse factuur ontvangen.

Art. 5:

Registratie afvalaanvoer :
De parkwachter registreert de aangevoerde, te betalen afvalstoffen.
Een ticket wordt afgedrukt en aan de bezoeker overhandigd..

De bezoeker kan vervolgens de afvalstoffen in de daartoe bestemde containers deponeren.
De parkwachter beoordeelt visueel de al dan niet toelaatbaarheid van de afvalstoffen , de kwaliteit (o.a.
m.b.t. de herbruikbaarheid) , het volume of het aantal.
In het geval de persoon die de afvalstoffen aanbrengt niet akkoord gaat met de conclusie van de
parkwachter worden de afvalstoffen welke het voorwerp van de discussie uitmaken, geweigerd en
moeten ze overeenkomstig artikel 6 van deze verordening opnieuw door de aanvoerder worden
meegenomen.
Art. 6:

De parkwachter heeft het recht om bezoekers die de bepalingen van deze verordening niet willen
opvolgen de toegang te ontzeggen en afvalstoffen die niet op het recyclagepark thuishoren of niet
voldoen aan de voorwaarden van dit reglement, te weigeren.
Geweigerde afvalstoffen dienen door de aanbrenger te worden meegenomen.
De parkwachter of zijn leidinggevende hebben het recht de identiteitskaart en toegangspas van de
bezoekers te vragen en de aangebrachte materialen te doorzoeken in functie van deze verordening of in
functie van een controle op sluikstorten.

Art. 7:

De afvalstoffen die op het recyclagepark aanvaard worden, zijn vermeld in het vigerende
belastingreglement.
Volgende afvalstoffen worden niet op het recyclagepark ingezameld :
-Bedrijfs-en industrieel afval, m.a.w. afvalstoffen die qua aard, hoeveelheid en samenstelling
niet vergelijkbaar zijn met huishoudelijke afvalstoffen;
-Niet - gesorteerd restafval, andere dan grof vuil, welke via de huis-aan-huisophaling dient
verwijderd te worden
-Dierlijke afvalstoffen
-PMD
-treinbielzen en ander gevaarlijk houtafval
-grond

Art. 8:

De afvalstoffen worden door de aanvoerder aan de bron gescheiden.
De aanvoerder dient zelf de selectief gescheiden afvalstoffen in de daartoe bestemde container te
deponeren of op de aangeduide plaats te stapelen.
Bij twijfel kan de hulp ingeroepen worden van de parkwachter.
Bundels snoeihout mogen enkel met touw samengebonden zijn en mogen geen metaal bevatten zoals
afsluitingsdraad, krammen en dergelijke.

Art. 9:

Het is verboden afvalstoffen elders dan op de voorbehouden plaatsen of containers achter te laten op of
in de omgeving van het recyclagepark.
Dit wordt gelijkgesteld met sluikstorten waarvoor een gemeentelijk belastingreglement van toepassing is
en waar politioneel kan opgetreden worden.

Art. 10: Het recyclagepark is een openbare plaats waar het algemeen verkeersreglement toepasselijk is en een
snelheidsbeperking geldt van 10 km per uur.
Art. 11: Voertuigen, al dan niet met aanhangwagen, waarvan het totale gewicht meer dan 6000 kg bedraagt,
worden geweigerd.
Art. 12: Dieren worden niet toegelaten op het recyclagepark.
Het recyclagepark is niet toegankelijk voor personen onder de 12 jaar zonder begeleiding van een
volwassene.
Art. 13: De materialen die gedeponeerd worden in de containers of op de hiertoe aangeduide plaatsen, worden
eigendom van de gemeente Gavere die zorgt voor de verwijdering ervan.
Het is de aanbrengers, de aangestelden van het gemeentebestuur of andere personen uitdrukkelijk
verboden de gedeponeerde materialen te doorzoeken of weg te nemen.
Enkel personeel van de Kringwinkel (Ateljee vzw) heeft toegang om herbruikbare goederen op te halen
die door de parkwachter afzonderlijk zijn gehouden.
Art. 14: De gebruikers van het recyclagepark dienen , na het deponeren van de aangevoerde afvalstoffen,
onmiddellijk het recyclagepark te verlaten.
Personen die geen gebruik maken van de dienstverlening op het recyclagepark hebben geen toegang,
met uitzondering van het dienstpersoneel.
Art. 15: Aan de aangestelden van het gemeentebestuur mogen geen fooien worden gegeven. De aangestelden
mogen onder geen enkele voorwaarde fooien aanvaarden.
Art. 16: Op het recyclagepark zal de inhoud van deze verordening aangebracht worden. De gebruikers worden
verondersteld deze verordening te kennen en er zich aan te houden.

Art. 17: Afwijkingen op voormelde gebods- en verbodsbepalingen kunnen enkel toegestaan worden door het
college van burgemeester en schepenen (eventueel gedelegeerd via de gemeentesecretaris en/of de
deskundige milieu) en dit enkel in geval van overmacht .
Art. 18: Overtredingen van onderhavig reglement worden gestraft met politiestraffen, namelijk een
gevangenisstraf van één tot zeven dagen en een geldboete van één tot vijfentwintig euro of slechts één
van deze straffen; of via de belasting op het sluikstorten voor wat betreft artikel 9 van deze verordening.
Het college van burgemeester en schepenen kan d.m.v. een gemotiveerde beslissing onderstaande
bezoekers de toegang tot het recyclagepark ontzeggen in volgende gevallen :
-

bezoekers die weigeren de mondelinge en schriftelijke onderrichtingen te volgen

-

bezoekers die meermaals de bepalingen van deze politieverordening overtreden

-

wanbetalers.

Art. 19: Deze verordening zal bekend gemaakt worden overeenkomstig artikel 186 en 187 van het
gemeentedecreet.
Art. 20: Een afschrift van deze verordening zal overeenkomstig artikel 119 van de nieuwe gemeentewet
overgemaakt worden aan de deputatie, aan de griffie van de rechtbank van eerste aanleg en aan de
griffie van de politierechtbank.
Ter kennisgeving zal eveneens een afschrift worden toegezonden aan de OVAM en de afdeling Milieuinspectie.
Art. 21: Onderhavige politieverordening treedt in werking vanaf 1 januari 2017.
Art. 22: Onderhavige politieverordening vervangt het besluit van 21 maart 2005 houdende de politieverordening
op de uitbating van het gemeentelijk containerpark.
Aldus beslist in zitting, de datum als voormeld.
Namens de Gemeenteraad,
de Gemeentesecretaris
get.
Serge RONSSE

de Voorzitter
get.
Paul CARION
VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT
Te Gavere, 19 december 2016.
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de Burgemeester

Serge RONSSE

Denis DIERICK
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Inlichtingen met betrekking tot dit dossier kunnen ingewonnen worden bij:
Henk Dujardin
Het dossier bevat de volgende stukken:
1.

GR besluit 19/12/2016 – Politieverordening op de uitbating van het gemeentelijk
recyclagepark – vaststellen

2.

GR besluit 21/03/2005 – Goedkeuren nieuwe politieverordening op de uitbating van het
gemeentelijk containerpark.

