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Algemene bestuur – algemeen politiereglement voor de stad Eeklo – wijziging –
recyclagepark.
aanwezig

Odette VAN HAMME, voorzitter
Koen LOETE - burgemeester;
Freddy DEPUYDT, Christophe DE WAELE, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE CONINCK,
Bob D’HAESELEER, schepenen;
Danny SMESSAERT, schepen/voorzitter OCMW zonder stemrecht;
Janvier BUYSSE, Marc WINDEY, Luc VANDEVELDE, Lutgarde DE JAEGER, Koen WATERSCHOOT, Rosita
MEIRESONNE, Caroline D’AUBIOUL, Filip LECOMPTE, Wilfried VAN KERREBROECK, Michel DE SUTTER,
Gertjan BLOMME, Tineke VERSTRAETE, Rudi DESMET, Paul VERSTRAETE, Filip SMET, Rita GYSELS en Ann
EGGERMONT, Hilde LAMPAERT en Peter DE GRAEVE, gemeenteraadsleden;
Meike VAN GREMBERGEN, stadssecretaris.

De gemeenteraad,
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;
Gelet op het algemeen politiereglement voor de stad Eeklo, goedgekeurd in zitting van 25
februari 2008, en latere wijzigingen;
Gelet inzonderheid op de gemeenteraadsbeslissing van 26 april 2011 houdende wijziging van
de artikelen 112 en 112bis van het algemeen politiereglement voor de stad Eeklo, die betrekking
hebben op de uitbating van het containerpark;
Gelet op het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen,
gewijzigd bij decreet van 20 april 1994 en 2 april 2004, in het bijzonder artikel 15;
Gelet op het decreet van 23 december 2011 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), inzonderheid art. 5.1.3.;
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), inzonderheid bijlage. 5.1.4.;
Gelet op het verslag aan de leden van de Vlaamse Regering over het ontwerp VLAREMA,
waarin staat dat de lijst uit bijlage 5.1.4 in de toekomst kan worden aangevuld met bijkomende
fracties of gewijzigd en waarin wordt gesteld dat het de bedoeling is dat de vork in de toekomst
nauwer wordt, waarbij de maximumtarieven geïndexeerd worden en de minimumtarieven dichter
bij de maximumtarieven worden gebracht;
Gelet op de taakstelling in het Uitvoeringsplan Milieuverantwoord Beheer Huishoudelijke
Afvalstoffen, waar wordt gesteld dat in Vlaanderen per inwoner per jaar max. 150 kg restafval
mag worden ingezameld;
Gelet op art. 1.2.1 §2 van het VLAREMA waarin grof huisvuil omschreven wordt als ‘afvalstoffen
die ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en de vergelijkbare
afvalstoffen die door hun omvang, hun aard of hun gewicht niet in de recipiënt voor

huisvuilophaling kunnen worden geborgen en die huis aan huis worden ingezameld, alsook de
restfractie die overblijft voor verbranden of storten na aanbieding in het containerpark’;
Overwegende dat het in het kader van het principe ‘de vervuiler betaalt’, zoals beschreven wordt
in het Uitvoeringsplan Milieuverantwoord Beheer van Huishoudelijke Afvalstoffen 2008-2013,
wenselijk is om een retributie te heffen op het aanbrengen van afvalstoffen naar het stedelijk
recyclagepark;
Overwegende dat hierdoor prioriteit wordt gegeven aan afvalvoorkoming en in tweede instantie
het hergebruik, de recyclage en ten slotte de verwerking van afvalstoffen wordt gestimuleerd;
Overwegende dat de stad Eeklo tot op heden in ontwerpfase is om het bestaande recyclagepark
naar een gemoderniseerd DIFTAR-recyclagepark om te bouwen;
Overwegende dat een tussentijdse maatregel op korte termijn dient genomen te worden om
conform de vigerende wetgeving te opereren;
Gelet op de bespreking op de milieuraad dd. 21/05/2014 waarin voorgesteld werd om als
tijdelijke overgangsmaatregel een tarifering in te voeren voor het aanleveren van grof huisvuil en
niet als algemene maatregel;
Gelet op de bespreking tijdens de gemeenteraadscommissie algemeen beleid en financiën dd.
5/06/2014;
Gelet op de besprekingen in het college van burgemeester en schepenen dd. 27/05/2014 en
10/06/2014;
Gelet op de vraag van de afvalintercommunale I.V.M., dd. 16/04/2014, om de inzameling van
PMD op het recyclagepark stop te zetten gezien de meerderheid van steden en gemeenten in
het werkingsgebied deze inzameling op het recyclagepark reeds hebben stopgezet;
Overwegende dat in 2013 amper 5% van de totale hoeveelheid PMD werd ingezameld op het
recyclagepark;
Overwegende dat aangetoond werd dat de kwaliteit van de PMD-fractie op het recyclagepark
van minderwaardige tot slechte kwaliteit is;
Gelet op het Uitvoeringsplan (UMBHA) waarin het inzamelen van PMD op het recyclagepark
niet opgenomen is als een verplichting;
Overwegende dat het ook opportuun is om de benaming “containerpark” te vervangen door
“recyclagepark”;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

BESLUIT:
Artikel 1:
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de wijziging van artikel 112 en 112bis (hoofdstuk
2, afdeling 3: “ophaling en inzameling van huishoudelijke afvalstoffen”) van het algemeen
politiereglement voor de stad Eeklo. De gewijzigde artikelen worden als bijlage aan dit besluit
gehecht.
Artikel 2
Deze politieverordening zal bekendgemaakt worden overeenkomstig de artikelen 186 en 187
van het gemeentedecreet en treedt in werking op 1 oktober 2014.

Artikel 3
Afschrift van deze politieverordening zal voor, verder gevolg, worden overgemaakt aan de
Procureur des Konings, aan de Gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen en aan de
zonechef van de politiezone Meetjesland Centrum.
Artikel 4
Afschrift van deze politieverordening zal eveneens, ter kennisgeving, worden overgemaakt aan
OVAM en IVM.
Namens de raad :
De stadssecretaris,
get. Meike VAN GREMBERGEN

De burgemeester-voorzitter,
get. Koen LOETE

Voor eensluidend uittreksel
Voor de burgemeester,
De stadssecretaris,
(art. 126 van de Nieuwe Gemeentewet)

Bijlage: Wijziging algemeen politiereglement voor de stad Eeklo – hoofdstuk 2 – afdeling
3 “ophaling en inzameling van huishoudelijke afvalstoffen”
Artikel 112: Recyclagepark – algemene bepalingen
Artikel 112 § 13 van het algemeen politiereglement voor de stad Eeklo wordt gewijzigd 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.
§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 tot en met vrijdag van 10u 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 Industrielaan. Het is verboden zich een toegang te
verschaffen via de uitgang, zelfs zonder voertuig.
§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.

§13. Op het recyclagepark mogen volgende afvalstoffen die aan de onderstaande sorteerregels
voldoen, aangeboden worden:
P.M.D (Plastiek flessen, Metalen verpakkingen en Drankkartons:
De P.M.D fractie dient aangebracht te worden in de blauwe PMD-zak.
Enkel volgende stoffen zijn toegelaten:
- plastiek flessen en flacons van water, frisdranken, …
- metalen blikken, conservenblikken
- metalen deksels en schoefdoppen van flessen en bokalen
- spuitbussen van voedingsmiddelen of cosmetica
- drankkartons van melkproducten,…
Horen NIET thuis in deze fractie:
Plastiek potjes (vb. yoghurt), doosjes, vlootjes, plastiek zakken, folie of film, medisch afval,
aluminiumfolie, verpakkingen van gevaarlijke producten.
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.
Landbouwplastiek:
De landbouwplastiek dient bezemschoon, zonder vegetarische vervuiling (bijvoorbeeld groenteof loofresten) of aardekluiten aangeboden te worden.
Frituurolie- en motorolie:
Zuiver steenpuin:
Asbesthoudende afvalstoffen, roofing en gyproc zijn verboden.
Hechtgebonden 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 (Afgedankte elektrische en elektronische apparaten)
Isomo:
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, bloempotten, 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 Batterijen:
Autoaccu’s zijn NIET toegelaten!
Goederen bestemd voor de Kringwinkel:
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.
§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.
§17. Bij het niet naleven van de onderrichtingen van de parkwachters kunnen bezoekers de
toegang tot het recyclagepark worden ontzegd of kunnen zij van het terrein worden verwijderd
§18. Het is verboden de gedeponeerde afvalstoffen te doorzoeken of weg te nemen.
§19. De gebruikers van het recyclagepark moeten de omgeving van de containers en de overige
ruimte van het terrein steeds zo rein mogelijk houden. Indien nodig dienen zij het door hen
bevuilde terrein te reinigen. Bezoekers moeten zelf de nodige opruimmaterialen voorzien
(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. Indien 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;

Artikel 112bis: specifieke bepalingen
Artikel 112bis van het algemeen politiereglement voor de stad Eeklo wordt gewijzigd als volgt:
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 maximaal 2 m³ materiaal.
Per bijkomende 2 m³ zal een extra beurt aangerekend worden. De bezoeker dient zich in dit
geval te melden bij de parkwachter.
§ 2. Voor het aanleveren van grof vuil wordt een tarief A en een tarief B ingevoerd:
Tarief A: 1 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
aangerekend.
§ 3. Voor particulieren, woonachtig te Eeklo
Door het invoeren van de elektronische identiteitskaart kan toegang bekomen worden tot het
recyclagepark.
De eerste 12 beurten per huisgezin (inwoners op éénzelfde adres) zijn gratis.
Bijkomende beurten worden aangerekend zoals beschreven in het afzonderlijk
retributiereglement.
§ 4. Voor instellingen, scholen en erkende jeugdverenigingen gevestigd te Eeklo
Er kan toegang verkregen worden tot het recyclagepark via een toegangsbadge, te verkrijgen
op het recyclagepark tegen een waarborg van 10€.
De eerste 12 beurten zijn gratis.
Bijkomende beurten worden aangerekend zoals beschreven in het afzonderlijk
retributiereglement.
§ 5. Bij het overlijden 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, Industrielaan 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
aanzien als één van de twaalf gratis beurten.
§ 7. De bovenvermelde gratis beurten zijn NIET overdraagbaar naar het volgende jaar.
§ 8. Voor KMO’s en verenigingen gevestigd te Eeklo:
Er kan toegang verkregen worden tot het recyclagepark via een toegangsbadge, te verkrijgen
op het recyclagepark, 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.
Deze retributie zal worden gefactureerd.
§ 9. Voor toekomstige inwoners van de stad (bouwers/verbouwers):

Er kan toegang verkregen worden tot het recyclagepark via een toegangsbadge, te verkrijgen
op het recyclagepark, 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.
Deze retributie zal worden gefactureerd.
§ 10. Bij niet-betaling van de verschuldigde retributie zal de toegang tot het recyclagepark
geweigerd worden.

