Reglement

Recyclagepark 2016
Vastgesteld door de gemeenteraad op 20 december 2013, gewijzigd door de gemeenteraad op 28 april
2016
Bekendgemaakt op www.maldegem.be op 17 mei 2016

Artikel 1.

Aanrekening

§1.
Per keer dat een gebruiker van het recyclagepark toegang wenst te bekomen tot de
betaalzone (zoals omschreven in het politiereglement recyclagepark, goedgekeurd in zitting van
de Gemeenteraad van 20.12.2013), wordt een prijs aangerekend, in overeenstemming met de
hoeveelheid aan afvalstoffen die zullen worden gedeponeerd binnen deze zone, volgens de
volgende volumes, bedragen en productgroepen:
A) Aan een tarief van €10/m³: de volgende productgroep:
• Groen (gras, takken, snoeihout, boomwortels, groenafval)
B) Aan een tarief van €15/m³: de volgende 2 productgroepen:
• Bouwafval / Recyclage (zuiver steengruis, houtafval, vlak glas, kunststof, isolatie)
• Banden (autobanden, fietsbanden, brommerbanden)
C) Aan een tarief van € 25/m³: de volgende 3 productgroepen:
• Grofvuil (brandbaar restafval groter dan 50cm, tapijten, matrassen)
• Bouwafval / Stortfractie (gyproc, kalk, ytong, grond, roofing asbestcementplaten, lavabo’s,
wc-potten)
• Landbouwfolie (veegschoon landbouwplastiekfolie)
Per productgroep die door een gebruiker wordt aangebracht wordt een minimale
volumeschatting ingegeven die wordt aangerekend.
Uitgaande van de 6 volumematen, komt dit concreet op de volgende tarieven:
Volume

Tarief €10/m³

Tarief €15/m³

Tarief €25/m³

Max 50 liter

€1

€1

€ 1,5

Max 250 liter

€ 3,5

€4

€ 6,5

Max 500 liter

€5

€ 7,5

€ 12,5

Max 1 m³

€ 10

€ 15

€ 25

Max 1,5 m³

€ 15

€ 22,5

€ 37,5

Max 2 m³

€ 20

€ 30

€ 50
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§2.
Door het gebruik van de identiteitskaart als identificatiemedium, wordt het beschikbare
krediet in het automatische opvolgsysteem gecrediteerd met de voorgaande bedragen. De
verrichtingen van de gezinsleden worden automatisch gelinkt aan het krediet van het
gezinshoofd.
§3.
Zolang het krediet bij aankomst aan de identificatieterminal van de betaalzone niet
negatief is kan, ongeacht de aangebrachte hoeveelheid, steeds toegang worden genomen en de
afvalstoffen gedeponeerd.

Artikel 2.

Betaling

§1.
De gebruiker kan mits betaling het krediet beschikbaar op het automatische
opvolgsysteem verhogen.
§2.


§3.

De betaling voor het verhogen van het krediet kan gebeuren op de volgende wijzen:
Automatisch, via bancontact, aan de terminal op het recyclagepark.
Via betaling in cash, aan het onthaal van het gemeentehuis.
De gemeenteraad gaat akkoord om vanaf 01 januari 2015 bij de retributiereglementen

het volgende toe te voegen :
'wanneer een aanmaning vereist is, wordt vanaf de tweede aanmaning een administratieve kost
aangerekend van 5,00 euro voor een niet-aangetekende zending en 12,50 euro voor een
aangetekende zending. Bij toepassing van een dwangbevel wordt er 20,00 euro aangerekend. Bij
betaling zullen eerst de aangerekende kosten (aangetekende zendingen en administratiekosten)
aangezuiverd worden en vervolgens de openstaande niet-fiscale ontvangsten (in hoofdsom). De
invordering van deze retributie zal desnoods overeenkomstig de wetsbepalingen van de
burgerlijke rechtsvordering geschieden of overeenkomstig artikel 94 van het gemeentedecreet
door middel van een dwangbevel.'

Artikel 3.

Slotbepaling

Dit reglement wordt bekend gemaakt overeenkomstig Art. 186 van het gemeentedecreet van 15
juli 2005.

Artikel 4.

Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking op 17/05/2016.

Artikel 5.

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
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- de lokale politie Maldegem
- de OVAM
- de IVM
- de firma AIS
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