Reglement op de inzameling, recyclage en verwijdering van
huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare afvalstoffen.
Art. 1: Dit reglement treedt onmiddellijk in werking en heft het reglement op betreffende
de inzameling, recyclage en verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare
bedrijfsafvalstoffen op het gemeentelijk containerpark d.d. 15 februari 2016;
Art. 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.
Art. 3: Ligging.
Het containerpark van de gemeente Brakel is gelegen te ex-Nederbrakel, Industrielaan 5
te Brakel.
Art. 4: Toegankelijkheid - belastingplichtige.
§1 Het containerpark is toegankelijk voor:
 diegenen 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;
 voor verenigingen met een clublokaal (in eigendom of in huur) in Brakel of
Horebeke.
§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 7 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 college van burgemeester en schepenen 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.
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Art. 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.
Art. 6: Omschrijving afvalstoffen.
§1 Op het containerpark mogen de hierna vermelde, vooraf maximaal gesorteerde
huishoudelijke afvalstoffen aangeboden worden. De specificaties van deze fracties
worden aangeduid op de jaarlijkse ophaalkalender en zijn verplicht op te volgen.
 BOUW- EN SLOOPAFVAL
 PORSELEIN EN KERAMISCH AFVAL
 ASBEST – ETERNIET
 ZUIVER STEENPUIN EN BETONAFVAL
 AFGEDANKTE ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE TOESTELLEN
 VLAK GLAS
 HOUTAFVAL
 KLEIN GEVAARLIJK AFVAL (KGA)
 LUIERAFVAL
 METALEN – SCHROOT
 PIEPSCHUIM – ISOMO
 HARDE PLASTICS
 ZACHTE PLASTICS
 LANDBOUWFOLIES (februari, mei en november)
 GROENAFVAL
 AUTOBANDEN
 KALK- EN GIPSAFVAL
 GEBRUIKTE GASFLESSEN
§2 Ook volgende fracties kunnen aangeboden worden:
 PAPIER EN 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!


GROF VUIL
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
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ingezamelde afvalstoffen en die huis-aan-huis worden ingezameld, of de
restfractie die overblijft voor verwijdering na aanbieding op het containerpark.


TEXTIEL
o alle nog draagbare kinder-, heren-, en dameskledij (geen kapstokken);
o alle huishoudlinnen;
o beddengoed (geen kussens en matrassen, geen vuile donsdekens, geen
vuile lakens, geen vuile dekens);
o nog draagbare (m.a.w. niet volledig versleten of besmeurd) schoenen ,
handtassen en andere lederwaren;
o 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.



GLAS
Het glas volgens kleur in een glasbol steken. Stoppen, kurken en deksels van
flessen en bokalen moeten zoveel mogelijk verwijderd worden. Alle recipiënten
dienen leeg en zuiver aangeleverd te worden!



BOOMSTRONKEN
Boomwortels (diameter >40cm) en –stammen (diameter >10cm).

Art. 7: 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
Piepschuim
Metalen - Schroot
Autobatterijen
KGA
Motorolie en frituurvetten
Bouw- en sloopafval
Houtafval
Groenafval
Boomstronken
Vlak glas
AEEA
Autobanden
Grof huisvuil
Textiel
Herbruikbare materialen
Luierafval
Landbouwfolie
Harde plastics
Zachte plastics
Kalk- en gipsafval

2 m³
2 m³
2 m³
1 stuk
10 stuks per KGA soort
10 l
2 m³
2 m³
2 m³
2 m³
2 m³
2 stuks
4 stuks
3 m³
2 m³
2 m³
10 zakken
4 m³
2 m³
2m³
2m³

§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.
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Art. 8: 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.
Art. 9: 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 dag, mee te nemen.
§5 Het is verboden het containerpark te gebruiken d.m.v.:
 voertuigen >3,5 ton (uitgezonderd de dienstverleners en de gemeentelijke
voertuigen)
 landbouwtractoren (behalve met hydraulische, zelfdragende bak)
Landbouwtractoren met kar en voertuigen >3,5 ton voor het aanbrengen van grof
snoeihout en/of landbouwfolie (waarbij het platform niet mag gebruikt worden) zijn wel
toegelaten evenals tuinbouwtractoren tot max. 1 ton.
Art. 10: 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.
§4 Het platform mag niet worden opgereden zolang de dienstdoende parkwachter
hiervoor geen toelating heeft gegeven.
Art. 11: 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.
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Art. 12: 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.
Art. 13: 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.
Art. 14: Bekendmaking.
Dit reglement zal bekend gemaakt worden door aanplakking aan de ingang van het
containerpark en overeenkomstig artikel 186 en 187 van het gemeentedecreet.
Art. 15: Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de OVAM, de
intergemeentelijke
vereniging I.VL.A., de griffie van de politierechtbank en de correctionele griffie van de
rechtbank van eerste aanleg.
Art. 16: Een afschrift van deze beslissing zal overeenkomstig artikel 253 van het
gemeentedecreet ter
kennis worden overgemaakt aan de heer gouverneur der provincie Oost-Vlaanderen.

Meer informatie kan u vinden bij:
Dienst Milieu
Sandy Casieris – Milieuambtenaar
Tel.: 055-43 17 60
Milieu@brakel.be
Gemeentehuis voor het publiek alle werkdagen open van 8u30 tot 12u.00 en op
woensdag van 16u.00 tot 19u.30.
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