Belastingreglement op de inzameling, recyclage en verwijdering van
huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare afvalstoffen.

Artikel 1.
Dit reglement treedt in werking vanaf 1 augustus 2014 en heft het belastingreglement op
de inzameling, recyclage en verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare
bedrijfsafvalstoffen op het gemeentelijk containerpark d.d. 2 juni 2014;
Artikel 2 – doel.
Het gemeentelijk containerpark is een inrichting die tot doel heeft de gescheiden
inzameling van huishoudelijke en daarmee gelijkgestelde afvalstoffen en Klein Gevaarlijk
Afval (K.G.A.) mogelijk te maken met het oog op maximale recyclage van deze stoffen.
Artikel 3 – ligging.
Het containerpark van de gemeente Brakel is gelegen te ex-Nederbrakel, Industrielaan 5
te Brakel.
Artikel 4 – toegankelijkheid - belastingplichtige.
§1 Het containerpark is toegankelijk voor:
•
diegene die ingeschreven zijn in het bevolkings-, wacht-of vreemdelingenregister
van Brakel of Horebeke;
•
voor hen die belastingen betalen op tweede verblijven voor de aanvoer van
huishoudelijke afvalstoffen van particuliere oorsprong in Brakel of Horebeke;
•
personen die niet zijn ingeschreven in het bevolkings-, wacht- of
vreemdelingenregister in Brakel en Horebeke en die een woning te Brakel of
Horebeke hebben gekocht of gehuurd;
•
voor instellingen gelinkt aan overheden en schoolinstellingen via een
toegangsbadge;
§2 De afvalstoffen van zelfstandigen en de uitbaters van kmo's mogen niet afkomstig zijn
van hun zelfstandige- of bedrijfsactiviteiten behalve voor papier en karton, piepschuim,
wit en gekleurd glas, textiel, luiers en herbruikbare materialen;
§3 De toegang tot het containerpark wordt beperkt tot éénmaal per dag met de
maximale aangevoerde nettovracht volgens artikel 8 van dit reglement; ieder gezin heeft
de mogelijkheid om 2x per jaar 2x per dag naar het containerpark te gaan;
§4 Buiten de openingsuren is het containerpark niet toegankelijk voor personen, vreemd
aan de dienst. Op zon -en feestdagen is het containerpark gesloten evenals op dagen die
door het Schepencollege nog kunnen worden vastgelegd.
§5 Het containerpark is enkel toegankelijk met bedrijfsvoertuigen voor het aanleveren
van afvalstoffen die niet gelinkt zijn aan de activiteit van het bedrijf.

Artikel 5 – openingsuren.
§1 Tijdens de" zomermaanden" (vanaf 1 april tot en met 30 september)
Dinsdag van 13u tot 16u30
Woensdag van 8u30 tot 12u en van 16u00 tot 19u30
Vrijdag van 8u30 tot 12u en van 13u00 tot 16u30
Zaterdag van 8u30 tot 12u en van 13u00 tot 16u30.
§2 Tijdens de "wintermaanden" (vanaf 1 oktober tot en met 31maart)
Dinsdag van 13u tot 16u30
Woensdag van 8u30 tot 12u en van 13u00 tot 16u30
Vrijdag van 8u30 tot 12u en van 13u00 tot 16u30
Zaterdag van 8u30 tot 12u en van 13u00 tot 16u30.
§3 U dient zich minimum 15 minuten voor sluitingstijd aan te bieden aan de ingang van
het containerpark.
Artikel 6 - omschrijving afvalstoffen.
Op het containerpark mogen volgende afvalstoffen, die aan onderstaande
scheidingsregels voldoen, aangeboden worden. De afvalstoffen mogen, slechts na
goedkeuring van de aanwezige toezichter, enkel in de daartoe voorbestemde en van
duidelijke vermelding voorziene container of stortvak gedeponeerd worden.
Deze soorten zijn toegelaten onder voorbehoud van wijzigingen en nadere specificaties.
1° Bouw- en sloopafval
Alle steenachtig materiaal, keramisch materiaal (vb. sanitaire toestellen), beton, zand en
aarde afkomstig van afbraakmaterialen van particuliere oorsprong en andere
afbraakmaterialen eveneens
van particuliere oorsprong waarbij asbesthoudende afvalstoffen dienen gedeponeerd te
worden in de daartoe voorbestemde container.
2° Houtafval
Alle hout afkomstig van afbraakmaterialen van particuliere oorsprong, zoals afbraakhout,
oude deuren en ramen (het glas dient verwijderd te zijn), bekistingshout, vezelplaten,
multiplex, kisten, hout afkomstig van grof afval (zoals stoelen, tafels).
3° Papier/karton
Papier en karton dienen niet gescheiden aangeleverd te worden. Kartonnen dozen
moeten geplooid worden. Het papier en karton dat aangeboden wordt dient proper te zijn
en mag enkel volgende elementen bevatten : verpakkingen uit papier en karton,
dagbladen, tijdschriften, reclamedrukwerk, boeken, kantoorpapier (fotokopieerpapier,
computerpapier).
Plastic verpakkingsfolie dient verwijderd te worden van kranten, tijdschriften en
reclamebladen!
4° Glas
Het glas wordt opgedeeld in 3 fracties met name wit glas, gekleurd glas en vlakglas
(venster - en serreruiten). Porselein, aardewerk, stenen, beeldbuizen, autoruiten en
spiegels horen niet thuis bij deze fracties. Stoppen, kurken en deksels van flessen en
bokalen moeten zoveel mogelijk verwijderd worden.
Alle recipiënten dienen leeg en zuiver aangeleverd te worden!
5° Snoeihout
Snoeihout is afval afkomstig van bomen en struiken (met uitzondering van
boomstronken). De maximumdiameter van de takken bedraagt 25 cm aan de basis. Een
aparte container voor boomstronken is voorzien!
Het snoeihout wordt op het containerpark verhakseld en er wordt de mogelijkheid
geboden aan de aanbrengers om het gehakselde hout terug mee te nemen. Het opladen
van het verhakselde hout dient te gebeuren op eigen kracht.

6° Tuinafval
Verwelkte snijbloemen en kamerplanten, fijn versnipperd snoeihout, haagscheersel,
zaagmeel en schaafkrullen, gemaaid gras, onkruid, bladeren en resten uit sier -en
groententuin (vb. aardappelkruid)
Hierbij hoort geen groenten-en fruitafval bij, evenmin koffiefilters, etensresten,
eierschalen, …; aarde, zand, …; grof ongesnipperd snoeihout.
7° Metalen
Alle metalen (ferro en non-ferro) mogen aangeboden worden. Niet-metalen delen dienen
verwijderd te worden.
Huishoudtoestellen moeten afzonderlijk aangeboden worden bij de container wit-en
bruingoed.
8° Piepschuim
Enkel wit geëxpandeerd polystyreen wordt aanvaard (piepschuim met bolletjesstructuur).
Het aangebrachte materiaal moet droog, zuiver en vrij van vreemde materialen
(plaklinten, stickers, folie, enz.) zijn.
Het mag verpakt zitten in kartonnen dozen of plastiekzakken.
9° Wit-en bruingoed
Hieronder wordt verstaan alle huishoudtoestellen afkomstig van particulier gebruik.
10° Grof huisvuil
Alle afvalstoffen die ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding
en de gelijkgestelde afvalstoffen die omwille van de omvang, aard en/of gewicht niet in
het recipiënt voor huisvuilophaling kunnen geborgen worden, met uitzondering van
papier en karton, textiel, glas, klein gevaarlijk afval, groente-, fruit- en tuinafval of
groenafval, plasticverpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons, elektrische en
elektronische apparatuur, bouw- en sloopafval, houtafval, metalen gemengd, autobanden
en ander selectief ingezamelde afvalstoffen en die huis-aan-huis worden ingezameld, of
de restfractie die overblijft voor verwijdering na aanbieding op het containerpark.
11° Autobanden
Hieronder wordt verstaan: personenwagenbanden, bestelwagenbanden,
terreinwagenbanden.
De diameter van de autobanden bedraagt maximaal 80 cm.
12° Textiel
a) alle nog draagbare kinder-, heren-, en dameskledij (geen kapstokken);
b) alle huishoudlinnen;
c) beddengoed (geen kussens en matrassen, geen vuile donsdekens, geen vuile lakens,
geen vuile dekens);
d) nog draagbare (m.a.w. niet volledig versleten of besmeurd) schoenen , handtassen en
andere lederwaren;
e) speelgoed indien dit nog in goede staat verkeert.
Al deze materialen dienen aangeboden te worden in een plastic zak. Indien de
aangeboden materialen nat, totaal versleten, gescheurd, vuil of besmeurd zijn met verf,
olie enz. worden deze niet aanvaard.
13° K.G.A.
Volgende soorten gevaarlijke huishoudelijke afvalstoffen (K.G.A.) zijn toegelaten:
a) Verven, inkten, lijmen, harsen :
1) verf, lak, vernis ;
2) houtbeschermingsmiddelen, carbolineum, black vernis, creoline ;
3) lijm, hars, siliconen ;
4) filmafval ;
5) kleurstoffen, toner, inkten, drukinkten, stempelkussens.
b) Olie en vet :
1) plantaardige en dierlijke vetten ;
2) meubelolie, boenwas ;

3) plantaardige en minerale olie ;
4) brandstoffen.
c) Solventen :
1) ontvetters, droogkuisprodukten, vlekkenwater, decapeermiddelen en beitsmiddelen ;
2) trichloorethyleen, perchloorethyleen, tetrachloorethyleen, chloroform ;
3) ontvlambare oplosmiddelen : petroleumether, ether, wasbenzine, brandspiritus,
benzine, aceton, methanol, ethanol, hexaan, tolueen, xyleen ;
4) verdunners, white spirit, lijnolie, terpentijn, terpentine, cellulose-verdunners, thinners
;
5) gefluoreerde schoonmaakmiddelen ;
6) glycol, antivries ;
7) formol.
d)
1)
2)
3)
4)

Zuren :
zoutzuur, middelen die kalk en cement verwijderen ;
zwavelzuur, accuzuur ;
salpeterzuur, chroomzuur, fosforzuur ;
fixeervloeistoffen en stopbadvloeistoffen.

e) Basen :
1) ontvetters, ontstoppers, bijtende soda, natronloog, kaligeen, kaliloog, ammoniak ;
2) bijtende schoonmaakmiddelen, beits- en decapeermiddelen, bleekwater,
hypochlorieten, hypochloraten;
3) fotografische ontwikkelaars, activators en additieven.
f) Schoonmaakmiddelen :
1) zepen, waspoeders, w.c.-reinigers, glansmiddelen voor de vaatwas ;
2) metaalpoets, roestverwijderingsmiddelen ;
3) autowax.
g) Batterijen :
1) knoopbatterijen, zilver-, cadmium-, nikkel-, alkali-, mangaan- en kwikbatterijen;
2) autoaccu's
h)
1)
2)
3)

Stoffen of producten met kwik :
TL-lampen ;
kwikthermometers ;
amalgamen.

i) Gevaarlijke huishoudelijke afval van gemengde samenstelling zoals :
1) restanten met ongekende samenstelling ;
2) afval van laboratoria ;
3) ongebruikte, afgedankte chemicaliën ;
4) bestrijdingsmiddelen, pesticiden, cosmetica ;
5) spuitbussen ;
6) brandblusmiddelen ;
7) fotografisch zilver ;
8) ontplofbare stoffen van huishoudelijke oorsprong, vuurwerk ;
9) injectienaalden, verpakt in ondoordringbare en onbreekbare flessen.
j) De verpakkingen die nog resten van de hogervermelde afvalstoffen bevatten.
Oude en/of vervallen geneesmiddelen worden niet aanvaard!
K.G.A. wordt, tenzij fysisch onmogelijk of niet aangewezen afzonderlijk van andere
afvalstoffen, aangeboden in de hiervoor ontvangen recipiënt, de zogenaamde
"milieubox";
De aangeboden K.G.A. wordt zoveel mogelijk in de oorspronkelijke verpakking, inclusief
buitenverpakking, aangeboden om de identificatie te vereenvoudigen en indien nodig

brengt de K.G.A.-voortbrenger zelf aanduidingen over de aard, de samenstelling en de
eventuele gevaren van de K.G.A. op de verpakking aan.
Producten van verschillende aard mogen niet samengevoegd worden en tevens dient de
verpakking van elk afzonderlijk product aangepast te zijn om lekken of andere
ongewenste effecten te voorkomen.
De aanbieder van K.G.A. mag deze zelf niet in de gepaste sorteer- of opslagrecipiënten
deponeren ; dit geldt niet voor motorolie of frituuroliën en -vetten die op het
containerpark worden aangeboden, waar de aanbieder zelf deze K.G.A.-soorten in de
daarvoor bestemde recipiënten dient over te gieten of te deponeren overeenkomstig de
richtlijnen van de toezichters. De afgifte van K.G.A. gebeurt in aanwezigheid en onder
toezicht van de containerparkwachter.
14° Luierafval
Hieronder wordt verstaan onder luierafval: gebruikte wegwerpluiers en gelijkaardig
incontinentiemateriaal.
Luierafval moet aangeboden worden in de witte 30l zakken die hiertoe speciaal worden
verkocht door de gemeente. De zakken moeten dichtgeknoopt worden en mogen geen
scheuren vertonen.
15° Bloempotjes
Hiertoe behoren kunststof bloempotjes in diverse kleuren met symbool PP of PS.
Hiertoe behoort niet:
a) schaaltjes, bloembakken met symbool PE;
b) keramische, stenen bloempotten of bloembakken;
c) andere harde of zachte kunststoffen (PET, PVC, PE, EPS, …)
Deze stroom mag niet verontreinigd zijn met gevaarlijke of giftige stoffen.
16° Harde plastic
Hiertoe behoren volgende afvalplastic:
a)
tuinstoelen, -tafels en –banken;
b)
buizen, dakgoten;
c)
kapotte emmers;
d)
harde plastic bakken;
e)
plastic platen;
f)
plastic speelgoed;
De niet-plastic delen moeten worden verwijderd maar volgende verontreiniging is wel
toegelaten metalen haakjes aan rolluiken, hengsels van plastic emmers of metalen asjes
in speelgoed zijn wel toegestaan (metalen buis-as van een rolluik niet).
Hiertoe behoort niet:
a)
toestellen op elektriciteit of batterijen;
b)
gevaarlijk afval zoals jerrycans waar gevaarlijke producten in zaten;
c)
zachte kunststoffen zoals voetballen, dekzeilen, folies, …;
d)
draagtassen, frigoboxen;
e)
tuinslangen.
Artikel 7 - belasting voor het gebruik van het containerpark.
§1 Vanaf invoering van dit raadsbesluit wordt ten behoeve van de gemeente een
belasting geheven op het gebruik van het containerpark. Deze belasting wordt als volgt
vastgesteld:
1° de eerste 15 beurten zijn gratis, behalve voor het aanbieden van grof huisvuil, daarna
betaalt men per beurt volgens volgende tarieven:
a) t.e.m. 3 extra beurten: 3 euro per beurt;
b) vanaf 4 t.e.m. 6 extra beurten: 5 euro per beurt;
c) vanaf 7e beurt: 10 euro per beurt.
Deze extra beurten worden aangerekend op de diftarfactuur.

§2 Alle belastingplichtige, conform artikel 4, hebben toegang tot het containerpark mits
inbrenging van de eigen elektronische identiteitskaart of badge. Ter controle kunnen de
containerparkwachters de identiteitskaart vragen en controleren.
Deze gratis beurten zijn geldig van 1 januari tot en met 31 december.
1° de gratis beurten, behalve wanneer men grofvuil aanbiedt, zijn geldig voor het
lopende dienstjaar. Deze beurten worden afgeleverd:
a) op basis van de toestand van 1 januari van het desbetreffende jaar, aan:
1) diegene die ingeschreven zijn in het bevolkings-, wacht-of
vreemdelingenregister van de gemeente Brakel of Horebeke;
2) hen die belasting betalen op de tweede verblijven in Brakel of Horebeke;
b) aan diegene die nog niet ingeschreven zijn in het bevolkings-, wacht- of
vreemdelingenregister van de gemeente Brakel of Horebeke en die een woning te Brakel
of Horebeke hebben gekocht of gehuurd die dienst doet voor eigen bewoning en mits
voorlegging van een afschrift van een verkoops- of huurovereenkomst of een authentieke
akte:
1) 15 gratis beurten, behalve wanneer men grofvuil aanbiedt, indien de aanvraag
gebeurt vóór 1 juli van het desbetreffende jaar;
2) 8 gratis beurten , behalve wanneer men grofvuil aanbiedt, indien de aanvraag
gebeurt na 1 juli van het desbetreffende jaar.
Deze personen hebben hierop slechts 2 maal recht en komen niet meer in aanmerking
om gratis beurten bekomen als nieuwe inwoner in hetzelfde jaar.
c) aan diegene die ingeschreven zijn (nieuwe inwoners) in het bevolkings-, wacht- of
vreemdelingenregister van de gemeente Brakel of Horebeke:
1) vóór 1 juli:15 gratis beurten, behalve wanneer men grofvuil aanbiedt;
2) na 1 juli: 8 gratis beurten, behalve wanneer men grofvuil aanbiedt.
2° per aanvoerbeurt wordt het aantal beurten in mindering gebracht waarbij volgend
regels worden gehanteerd:
a) u biedt zich aan binnen categorie 1: 1 beurt;
b) u biedt zich aan binnen categorie 2: 2 beurten;
c) u biedt zich aan binnen categorie 3: 3 beurten.
3° De zones worden als volgt vastgelegd:
a) Categorie 1: fietsers, voetgangers, personenwagens en andere voertuigen < 1m80
hoogte
b) Categorie 2: personenwagens en andere voertuigen >1m80 hoogte of
personenwagens en andere voertuigen met aanhangwagen < 1m80
c) Categorie 3: personenwagens en andere voertuigen >1m80 en met aanhangwagen of
personenwagens en andere voertuigen met aanhangwagen >1m80.
4° Deze belasting geldt niet indien enkel luierafval wordt aangebracht.
5° Bij het aanbrengen van grof huisvuil (eventueel met ander afval) geldt deze belasting,
zoals hierboven omschreven, niet maar geldt volgende belasting:
a) u biedt zich aan binnen categorie 1: 5 euro
b) u biedt zich aan binnen categorie 2: 10 euro
c) u biedt zich aan binnen categorie 3: 15 euro
Deze tarieven worden aangerekend op de diftarfactuur en u ontvangt een ticket die u
voorlegt aan de toezichter ter controle.
6° Van zodra de gratis beurten (voor het aanbrengen ander afval dan grof huisvuil) zijn
opgebruikt komt bovenop deze belasting ook nog deze belasting bovenop:
a) t.e.m. 3 extra beurten: 3 euro per beurt;
b) vanaf 4 t.e.m. 6 extra beurten: 5 euro per beurt;
c) vanaf 7e beurt: 10 euro per beurt.

Deze extra beurten worden ook aangerekend op de diftarfactuur.
7° De toezichters zullen middels een handcomputer toezicht uitvoeren op o.a. het
aanbrengen van grof huisvuil en het aanbieden van luierafval.
8° Bij verlies of diefstal van de badge kan het Schepencollege beslissen om een
rechthebbende inwoner het resterende aantal gratis beurten opnieuw toe te kennen op
voorwaarde dat een attest van de Lokale Politie kan worden voorgelegd waaruit blijkt dat
de badge, van het desbetreffende jaar, samen met andere persoonlijke documenten werd
gestolen of verloren. Deze inwoners hebben dan, na goedkeuring door het
schepencollege, recht op het resterend aantal gratis beurten die nog op de badge
stonden.
Artikel 8 - Beperking op hoeveelheden.
§1 Volgende afvalstoffen zijn toegelaten volgens de voorgeschreven maximale,
cumuleerbare hoeveelheden per beurt:
Toegelaten
Maximale hoeveelheid per
openingsbeurt containerpark
Papier en karton
2 m³
Piepschuim
2 m³
Metalen gemengd
2 m³
Autobatterijen
1 stuk
KGA (fysisch mogelijk om in milieubox te
1 milieubox (of gelijkaardig) per adres
verzamelen)
KGA (fysisch onmogelijk om in milieubox
10 stuks per KGA soort
te verzamelen)
Motorolie en frituurvetten
10 l
Bouw- en sloopafval
2 m³
Houtafval
2 m³
Groenafval (tuinafval, snoeiafval,
2 m³
boomstronken)
Vlak glas
2 m³
Bruingoed en/of witgoed
2 stuks
Autobanden
4 stuks
Grof huisvuil
3 m³
Textiel
2 m³
Herbruikbare materialen
2 m³
Luierafval
10 zakken
Bloempotjes
2 m³
Harde plastic
2 m³
§2 Indien deze afvalstoffen van zelfstandigen en de uitbaters van kmo's afkomstig zijn
van hun zelfstandige- of bedrijfsactiviteiten worden deze niet aanvaard behalve voor
papier en karton, piepschuim, wit en gekleurd glas, textiel en herbruikbare materialen en
luierafval (deze uitzondering geldt niet voor zorgverstrekkende instellingen). Het oordeel
van de toezichters is ontegensprekelijk.
Artikel 9 – toezicht.
§1 Tijdens de openingsuren is het containerpark permanent onder toezicht van de
dienstdoende containerparkwachters. Iedere bezoeker is verplicht zich voor registratie
aan te melden aan de toegangszuil. Aanwijzingen van de toezichters moeten gevolgd
worden. Het oordeel van de toezichthouders is ontegensprekelijk. De richtlijnen die door
hen worden verstrekt moeten strikt opgevolgd worden.
§2 De officieren en agenten van de gerechtelijke politie en de hulpagenten van de politie
zijn gemachtigd om inbreuken op deze reglementering vast te stellen.

§3 De milieuambtenaar en de aangestelden van het containerpark kunnen ten allen tijde
de identiteit van de bezoekers controleren.
Artikel 10 - inwendige orde.
§1 Op het containerpark worden enkel personen toegelaten die afval komen deponeren.
Het is de containerparkwachter toegelaten de aanvoerders van afvalstoffen buiten de
omheining te laten wachten indien er zich reeds te veel mensen op het containerpark
bevinden of er zich teveel mensen bevinden op het platform.
§2 Kinderen onder de 12 jaar dienen vergezeld te worden door een begeleider.
§3 Het is verboden dieren te laten rondlopen op het containerpark.
§4 Het is verboden afvalstoffen die op het containerpark werden aangeboden, behalve
verhakseld materiaal met een maximum van 2m³ per week, mee te nemen.
§5 Het is verboden het containerpark te gebruiken d.m.v. voertuigen >3,5 ton
uitgezonderd de dienstverleners en de gemeentelijke diensten en landbouwtractoren
(behalve met hydraulische, zelfdragende bak en kar voor snoeiafval).
Artikel 11 – verkeersregeling.
§1 Alle afvalstoffen dienen gescheiden aangevoerd te worden teneinde de verblijfsduur
van de bezoeker op het terrein te beperken. Het oordeel van de toezichters is
ontegensprekelijk en de aanbieders van het niet gescheiden afval dienen zich
onmiddellijk van het containerpark te verwijderen.
§2 Het is verboden zich een toegang te verschaffen via de uitgang, zelfs zonder voertuig,
en onder het platform.
§3 De snelheid is beperkt tot 10 km/uur. De motor dient stilgelegd te worden bij het
lossen van de afvalstoffen. De bezoekers en de ophalers/verwerkers zijn ertoe gehouden
de aanwijzingen van de toezichter te volgen.
Artikel 12 – netheid.
De gebruikers van het containerpark moeten de omgeving van de containers en de
overige ruimte van het terrein steeds zo rein mogelijk houden. Gebeurlijk kunnen zij door
de containerparkwachter verzocht worden het door hen bevuilde terrein te reinigen.
Tijdens de sluitingsuren van het containerpark is het verboden afval te deponeren aan de
toegangspoort. Het plaatsen van afvalstoffen aan de toegangspoort wordt aanzien als
sluikstorten.
Artikel 13 - vuur/beschadigingen.
Op het containerpark is het verboden te roken of op enige andere wijze vuur te maken.
Het is verboden enige beschadiging aan te brengen aan de omheining, containers,
gebouwen of uitrusting.
Artikel 14 – straffen.
Ieder gebruiker van het containerpark wordt geacht huidig reglement te kennen. Door
het betreden van het containerpark aanvaardt hij de naleving ervan.
Onverminderd de door het strafwetboek voorziene straffen zullen de overtredingen van
onderhavige verordening beteugeld worden door middel van een administratieve
geldboete.
De omvang van de administratieve geldboete zal in functie zijn van de ernst van de
inbreuk die de boete verantwoordt en van eventuele herhaling, met een maximum van
247,89 euro.

Artikel 15 – bekendmaking.
§1 Dit reglement zal bekend gemaakt worden door aanplakking aan de ingang van het
containerpark en overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet.
§2 Een eensluidend afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan de
Bestendige Deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen, de griffie van de
politierechtbank en de correctionele griffie van de rechtbank van eerste aanleg. Ter
kennisgeving zal eveneens een afschrift worden toegezonden naar OVAM.
Meer informatie over deze premie kan u vinden bij:
Dienst Milieu
De heer Sandy Casieris
Tel.: 055-43 17 60
Milieu@brakel.be
Gemeentehuis voor het publiek alle werkdagen open van 8u.00 tot 12u.00 en op
woensdag
van 16u.00 tot 19u.30.

