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___ 

Reglement 

 

Huishoudelijk reglement composteerplaatsen 

Vastgesteld door de gemeenteraad op 22 november 2018 

Bekendgemaakt op www.maldegem.be op 29 november 2018 

 

Artikel 1. 

De gemeente Maldegem beschikt over een aantal centrale composteerplaatsen. Deze laten 

bewoners uit de buurt toe hun groente- en fruitafval te composteren. 

 

Artikel 2. 

Enkel groente- en fruitafval afkomstig van een huishouden wordt aanvaard. Al het andere afval is 

verboden. Gekookte etensresten en brood mogen NIET in de compostbakken. 

 

Artikel 3. 

De centrale composteerplaatsen in het Sint-Annapark en naast basisschool De Papaver zijn open 

op: 

- op woensdag van 14u tot 15u 

- op vrijdag van 10u30 tot 11u30 

- op zaterdag van 10u30 tot 11u30 

De centrale composteerplaats naast de KUMA is open op: 

- op maandag van 14u tot 15u 

- op donderdag van 14u tot 15u 

Het schepencollege kan volgens noodzaak de openingsuren aanpassen. 

 

Artikel 4. 

Composteerbaar groente- en fruitafval of elk ander afval achterlaten buiten de openingsuren, 

zowel binnen als buiten de omheining wordt beschouwd als sluikstorten. Sluikstorters worden 

beboet. 

 

Artikel 5. 

Tijdens de openingsuren wordt er toezicht uitgeoefend door gemeentepersoneel, het MOP-team, 

vzw oranje, compostmeesters of buurtbewoners/vrijwilligers. Bezoekers moeten de richtlijnen 

van de toezichthouders respecteren. 

 

Artikel 6. 

Wat mag WEL gebracht worden om in de compostbakken te composteren: 

- niet-gekookte fruitschillen en –resten 

- niet-gekookte groenteschillen en –resten 

- aardappelschillen 

- koffiedik, papieren filterzakjes 

- theezakjes en -bladeren 
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- snijbloemen 

- groen van kamerplanten 

- doppen van noten 

- eierschalen 

Wat mag NIET in de compostbakken: 

- vlees, vis, beenderen, graten en ander dierlijk afval 

- brood 

- gekookte etensresten 

- mosselschelpen 

- (pot)aarde en zand 

- kattenbakvulling 

- (inhoud van) stofzuigerzakken 

- snoeihout 

- onkruid (al dan niet in bloei of met zaad) 

- timmerhout 

- wegwerpluiers 

- saus, vet en olie 

- as (van open haard) 

- houtskool 

- uitwerpselen van honden en katten 

- mest van kleine huisdieren 

- gemaaid gras 

- potkluiten 

- haagscheersel 

- zaagmeel en houtkrullen 

- bladeren 

- resten uit groente- en siertuin 

  

 


