Reglement

Politiereglement recyclagepark 2014
Vastgesteld door de gemeenteraad op 20 december 2013
Bekendgemaakt op www.maldegem.be op 7 januari 2014

Artikel 1.

Algemeen.

§1.
Het gemeentelijke recyclagepark is bestemd voor de inzameling van afvalstoffen van
huishoudelijke oorsprong en beperkte hoeveelheden bedrijfsafvalstoffen die qua samenstelling
niet te onderscheiden zijn van afvalstoffen van huishoudelijke oorsprong.
§2.
Het gebruik van het recyclagepark is voorbehouden aan inwoners van de gemeente
Maldegem en Knesselare. Niet inwoners van Maldegem of Knesselare kunnen, mits schriftelijke
aanvraag en goedkeuring van het Schepencollege, toestemming bekomen voor het gebruik van
het recyclagepark mits zij bedrijfsleider zijn van een firma of eigenaar zijn van een tweede verblijf
gelegen op het grondgebied van de gemeente Maldegem. Hiertoe dient een gemotiveerde
schriftelijke aanvraag te worden ingediend met vermelding van de aard van de aan te brengen
afvalstoffen alsook de frequentie.
§3.
De gebruikers van het recyclagepark plaatsen hun identiteitskaart in de automatische
toegangsregistratieterminal aan de ingang van het recyclagepark of leggen deze voor aan de
dienstdoende toezichters. De gebruikers die om reden van nationaliteit geen beschikking hebben
over een identiteitskaart die kan worden gelezen in de automatische toegangsregistratieterminal
kunnen mits schriftelijke aanvraag en goedkeuring van het Schepencollege en mits het betalen
van een waarborg van €50, een specifieke recyclageparkbadge bekomen, waarmee automatisch
toegang tot het recyclagepark kan worden bekomen. De waarborg van €50 voor het bekomen
van de eerste badge per persoon dient niet te worden betaald. Vanaf de tweede badge
(bijvoorbeeld na verlies of beschading) zal de borg wel verschuldigd zijn.
§4.
De gemeentelijke diensten van Maldegem kunnen, binnen de uitvoering van hun
werkzaamheden, gebruik maken van het recyclagepark mits gebruik te maken van een specifieke
recyclageparkbadge.
§5.
Inwoners van Maldegem of Knesselare kunnen enkel toegang nemen tot het
recyclagepark mits gebruik te maken van de eigen identiteitskaart, anders zal hun de toegang tot
het recyclagepark worden ontzegd.
Artikel 2.

Organisatie.

§1.
Het recyclagepark is alleen toegankelijk tijdens de voorziene openingsuren, die door het
Schepencollege worden vastgelegd. Tijdens de openingsuren is het recyclagepark permanent
onder controle van de dienstdoende toezichters.
§2.
Het deponeren gebeurt op aanwijzen en onder toezicht van de dienstdoende toezichters.
Het is verboden materiaal elders achter te laten dan op de voorbehouden plaatsen of containers.
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§3.
De dienstdoende toezichters kunnen aangebrachte afvalstoffen, die volgens hun oordeel
niet voldoen aan de gestelde eisen van zuiverheid of van hoeveelheid, weigeren.
§4.
Het is verboden, behoudens toestemming van de dienstdoende toezichters, de
containers te doorzoeken of enige afvalstoffen uit de containers te halen.
§5.
De gebruikers van het recyclagepark moeten de omgeving van de containers en de
overige ruimte van het terrein steeds rein houden. Indien nodig dienen zij het door hen bevuilde
terrein te reinigen, de nodige middelen hiertoe zijn ter beschikking bij de toezichters.
§6.
Nadat het afval is aangeleverd, moet de aanbrenger zo vlug mogelijk het terrein verlaten
langs de aangeduide weg om andere gebruikers toegang te verlenen.
§7.

Het is verboden dieren mee te brengen op het recyclagepark, behalve geleidehonden.

§8.
De gebruiker betreedt het recyclagepark op eigen verantwoordelijkheid. De gemeente
Maldegem is niet verantwoordelijk voor ongevallen of gebeurtenissen, die zich voordoen bij het
deponeren of het niet opvolgen van de aanduidingen en aanwijzingen, gegeven door de dienstdoende toezichters.
§9.

Aan de dienstdoende toezichters mogen geen fooien gegeven worden.

§10.
Bij vaststelling van vermoedelijke inbreuken, is het de dienstdoende toezichters
toegelaten de identiteit van de vermoedelijke overtreders te verifiëren.
§11.
Bij sluikstortingen op het recyclagepark of op openbaar domein in de buurt, kan de
gemeenteoverheid overgaan tot ambtshalve verwijdering van de gesluikstorte stoffen. Het
deponeren van afvalstoffen, zowel tijdens als buiten de openingsuren, aan de toegangspoort van
het recyclagepark of op een niet geëigende plaats op het recyclagepark, wordt beschouwd als
sluikstorting. De ambtshalve verwijdering door de gemeente gebeurt op kosten en op risico van
de sluikstorter, zo deze gekend is. Derhalve wordt elk sluikstort onderzocht naar aanwijzingen die
de sluikstorter kunnen helpen identificeren.
§12.
In geval personen zich herhaaldelijk of flagrant niet houden aan de richtlijnen van de
toezichters of inbreuken plegen op de bepalingen van dit reglement kan het college, besluiten
om deze personen tijdelijk of definitief de toegang tot het recyclagepark te ontzeggen.
§13.

Kinderen jonger dan 12 jaar blijven omwille van veiligheidsredenen steeds in de auto.

§14.
Het recyclagepark is enkel toegankelijk voor personenwagens (al of niet met
aanhangwagen) en bestelwagens. Het betreden van het recyclagepark voor het aanleveren van
afvalstoffen met grotere vervoermiddelen zoals tractor, vorklift, vrachtwagen, verreiker, kraan…
is niet toegestaan, met uitzondering voor wat betreft het aanleveren van landbouwplastiekfolie,
waar de levering met een tractor en landbouwwagen wel wordt toegestaan.
§15.
Materialen die nog herbruikbaar zijn of nog kunnen dienst doen voor derden dienen te
worden overhandigd aan de toezichters, zodat deze apart kunnen worden gezet en opgehaald
door de kringwinkel.
Artikel 3.

Afvalstoffen.

§1.
Het recyclagepark wordt fysiek opgesplitst in 2 van elkaar gescheiden zones: een gratis
zone en een betaalzone.
Gratis:
- papier - karton
- PMD
- glazen flessen
- oud metaal
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- textiel
- AEEA (Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten)
- afvalolie
- frituurvet en olie
- KGA-fracties (Klein Gevaarlijk Afval)
- kringloopgoederen
- batterijen
- toners
- niet verontreinigde plastiekfolie
- keramiek en porselein
- isomo
Betaalzone:
- gras en groenafval
- snoeihout
- boomwortels
- zuiver steengruis
- steengruis met vervuiling
(grond, lavabo’s, wc-potten)
- asbestcementplaten
- roofing
- isolatie
- gemengd bouwafval
(gyproc, yton, kalk, cement…)
- kunststoffen
- hout
- banden
- vlak glas
- tapijten en matrassen
- landbouwfolie (veegschoon)
- grofvuil (niet recycleerbaar restafval, groter dan 50 cm)
§2.
Het Schepencollege kan te allen tijde beslissen bijkomende afvalstoffen op het
recyclagepark in te zamelen, of de inzameling van een bepaalde soort te stoppen.
§3.
De toegang en het aanleveren van de afvalstoffen binnen de gratis zone is gratis.
De tarieven die worden gehanteerd teneinde de afvalstoffen te mogen aanleveren die zullen
worden gelost binnen de betaalzone, worden vastgelegd in een gemeentelijk
retributiereglement.
§4.
Voor het betreden van de betaalzone dient de gebruiker van het recyclagepark de
mogelijkheid te geven aan de toezichters van het recyclagepark om te registreren welke volumes
en soorten aan afvalstoffen zullen worden gedeponeerd. Per productgroep, zoals bepaald in het
retributiereglement, wordt het aangeleverde volume opgenomen.
Dit volume is opgesplitst in 6 categorieën (volume hoeveelheden) die als volgt worden bepaald:
 minder dan 50 liter,
= een kleine hoeveelheid, overeenkomstig met emmer / vuilzak.
 minder dan 250 liter,
= een kleine hoeveelheid, overeenkomstig met een rolcontainer
 minder dan 500 liter (0,5 m³),
= een hoeveelheid overeenkomstig met een koffer van een personenwagen
 minder dan 1 m³
= gemiddelde hoeveelheid, overeenkomstig met een kleine aanhangwagen
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minder dan 1,5 m³
= grote hoeveelheid, overeenkomstig een grote aanhangwagen (dubbelas)
minder dan 2m³
= zeer grote hoeveelheid, overeenkomstig met een grote aanhangwagen + gevulde koffer
of een gevulde bestelwagen.

Grotere hoeveelheden afvalstoffen, meer dan 2 m³ worden op het recyclagepark niet toegelaten.
Het is uitdrukkelijk verboden om de betaalzone van het recyclagepark (al dan niet te voet) te
betreden zonder dat voor de gedeponeerde afvalstoffen een registratie werd gebeurd.
§5.
Na ingave van de hoeveelheid aangebrachte afvalstoffen door de toezichter van het
recyclagepark meldt de gebruiker zich aan met de identiteitskaart aan een van de twee terminals
die toegang geven tot de betaalzone.
§6.
De afvalstoffen moeten worden aangebracht en gedeponeerd, overeenkomstig de
aanwijzingen die op het recyclagepark zijn aangebracht.
§7.
Het brandbaar restafval wordt gesorteerd aangeboden in een fractie groter dan 50cm. De
fractie brandbaar restafval kleiner dan 50cm wordt niet aanvaard op het recyclagepark en moet
worden aangeboden in een gemeentelijke restafvalzak met de huis-aan-huis ophaling.
Artikel 4.

Slotbepalingen

§1.
De aanbrenger wordt verondersteld dit reglement te kennen en er zich naar te schikken.
Hij heeft het recht inzage te nemen van het reglement.
§2.
Onverminderd de toepassing van strengere straffen bepaald door wettelijke of
reglementaire beschikkingen, worden inbreuken op onderhavig reglement gesanctioneerd met
politiestraffen.
§3.
Het politiereglement recyclagepark, goedgekeurd in de Gemeenteraad van 26.1.2005, (en
latere wijzigingen) wordt opgeheven en vervangen door dit besluit.
Artikel 5.

Inwerkingtreding

§1.
Dit reglement wordt bekend gemaakt overeenkomstig Art. 186 van de nieuwe
gemeentewet.
§2.

Dit reglement treedt in werking op 2/3/2014.

Artikel 6.

Afschrift

Ingevolge Art. 119 van de nieuwe gemeentewet wordt een afschrift van het reglement gezonden
aan:
- de Deputatie van de Provincieraad van Oost-Vlaanderen;
- de griffie van de rechtbank van eerste aanleg;
- de politierechtbank.
Tevens wordt een afschrift ter kennisgeving toegezonden aan:
- de heer Procureur des Konings
- de gemeente Knesselare
- de lokale politie Maldegem
- de OVAM
- de IVM
- de firma AIS
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