Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad
Datum: 27 juni 2011
Aanwezig: Bernard Heens, burgemeester-voorzitter; Geert Vandewynckel, Frans
Durnez,Nicole Demuynck, Luc Snaet, Brigitte De Jonghe (raadgevende stem), schepenen;
Jean-Pierre Geelhand de Merxem, Etiënne Gaudissabois, Frans Ryde, Georges Declercq,
Eric Flamand, Hilde Stragier, Geert De Clerck, Peter Dewancker, Els Jonckheere, Luc
Caenepeel, Nadine Vanthorre, Kathleen Comyn, Geert Debergh, Bert Doise, raadsleden;
Sigurd Verstraete, gemeentesecretaris. Mevrouw Brigitte De Jonghe is afwezig verontschuldigd.
Agenda: Openbare Vergadering: 8.Milieu: Reglement op de afvalpreventie en selectieve
afvalinzameling bij publiek toegankelijke evenementen (uitgezonderd in de gemeentelijke
O.C’s)
De gemeenteraad,
Gelet op artikel 42 en 43 van het gemeentedecreet ;
Gelet op het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van
afvalstoffen, gewijzigd bij decreet van 20 april 1994, inzonderheid artikel 15;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 17 december 1997 tot vaststelling van het
Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en –beheer (VLAREA);
Gelet op het Uitvoeringsplan Milieuverantwoord beheer van huishoudelijke Afvalstoffen
vastgesteld bij besluit van de Vlaamse regering van 14 december 2007;
Gelet op de statuten van IVVO omvattende de beheersoverdracht die de gemeente heeft
verleend aan het intergemeentelijk samenwerkingsverband IVVO;
Gelet op de gemeentelijke politieverordening betreffende het inzamelen van huishoudelijke
afvalstoffen ;
Gelet op de gemeenteraadsbesluiten van 28 september 2009, houdende de vaststelling van een
retributiereglement op het diftar-systeem voor selectieve huis-aan-huisinzameling van rest –en
GFT-afval en een bijhorend aanvullend politiereglement ingevolge de invoering van deze
selectieve huis-aan-huis inzameling van rest- en GFT – afval met ingang van 1 januari 2010;
Overwegende dat het ter bescherming van het leefmilieu noodzakelijk is het huishoudelijk
afval tot een minimum te beperken en het afval maximaal selectief in te zamelen;
Overwegende dat prioriteit aan afvalvoorkoming en hergebruik van afvalstoffen moet worden
verleend;
Overwegende dat in tweede instantie het huishoudelijk afval maximaal selectief moet worden
ingezameld;
Overwegende dat ernaar wordt gestreefd om de inzameling van het huishoudelijk afval in de
gemeente zo optimaal mogelijk op elkaar af te stemmen.
Overwegende dat elke gemeente er, al dan niet in samenwerking met andere gemeenten, zorg
voor draagt dat de huishoudelijke afvalstoffen maximaal worden voorkomen of hergebruikt, op
regelmatige tijdstippen worden opgehaald of op een andere wijze worden ingezameld, en
worden verwerkt overeenkomstig de bepalingen van het afvalstoffendecreet;
Overwegende dat volgens het Uitvoeringsplan het Vlaams gemiddelde maximaal 150 kg
restafval per inwoner mag bedragen;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;
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Besluit: - met algemene stemmen HOOFDSTUK I :PREVENTIE VAN AFVALSTOFFEN BIJ PUBLIEKTOEGANKELIJKE EVENEMENTEN
Afdeling 1. Algemene preventiebepalingen
Artikel 1: Afval kan voorkomen worden door het aantal aangeboden verpakkingen te
beperken, door te schenken uit vaten of grootverpakkingen, door gebruik te maken
van consumentverpakkingen die herbruikbaar zijn. Wegwerpverpakkingen dienen
maximaal vermeden te worden.
Afdeling 2 – Verspreiden van reclamedrukwerk en gratis publicaties
Artikel 2. De gemeente stelt aanplakborden ter beschikking aan de ingang van de
evenementen of op het evenement zelf, waarop aankondigingen kunnen gebeuren.
Organisatoren kunnen steeds gebruik maken van de gemeentelijke, publieke
informatiepanelen om publiciteit te voeren op aanvraag.
Artikel 3. De verspreiders van reclamedrukwerk of gratis publicaties dienen in een perimeter
van 250 meter rond de ingang(en) van een evenement de nodige maatregelen te
treffen om het afval afkomstig van dit drukwerk of publicaties te vermijden of op
te ruimen. Indien de verspreiders geen maatregelen nemen, kan de gemeente de
kosten voor het opruimen van dit drukwerk of publicaties verhalen op de
verantwoordelijke van dit drukwerk of publicaties(1)
Artikel 4. Reclameborden, affiches en andere reclamemiddelen die in strijd met deze
verordening worden gebruikt, aangewend of geplaatst, kunnen worden verwijderd
door de gemeentelijke diensten op kosten van de overtreder die ze plaatste of
gebruikte .
Afdeling 3 – Gebruik van herbruikbare consumptiematerialen
Artikel 5. De organisatoren evenementen of de exploitant van een inrichting, gebouw of
terrein waar deze evenementen plaatsvinden, worden aangemoedigd om de te
consumeren drank op het evenement aan te bieden in herbruikbare glazen of in
herbruikbare bekers, indien de veiligheid van het evenement dit toelaat, dit
organisatorisch haalbaar is en dit hygiënisch verantwoord is.
Artikel 6. §1. De te gebruiken herbruikbare bekers kunnen ontleend worden bij de
Kringloopwinkel West .
§2. De financiële voorwaarden voor het gebruik van herbruikbare bekers worden
geregeld in het reglement voor het gebruik van herbruikbare bekers van de
Kringloopwinkel West.
1

Een preventief verbod op het verspreiden van flyers is volgens de Raad van State in strijd met de vrijheid van pers en mening. Regulerende
maatregelen bij het verspreiden van flyers kunnen wel worden opgelegd aan de verspreiders. Voorbeelden zijn het voorzien van de
nodige inzamelrecipiënten, werken met opruimers,…
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HOOFDSTUK II. SELECTIEVE INZAMELING VAN AFVALSTOFFEN BIJ PUBLIEKTOEGANKELIJKE
EVENEMENTEN uitgezonderd in de gemeentelijke ontmoetingscentrums.
Artikel 7. §1. Papier- en kartonafval, glasafval, PMD, GFT- en restafval moeten selectief op
evenementen worden ingezameld door de exploitant, door de organisator of door
de standhouders.
§2. Met het oog op het realiseren van de selectieve inzameling, voorziet de
organisator in de nodige recipiënten. De organisator zorgt er tevens voor dat de
recipiënten ten allen tijde effectief bruikbaar zijn voor het selectief inzamelen van
afvalfracties in kwestie. De organisator van het evenement staat eveneens in voor
de afvalverwijdering van alle afvalfracties
§3. Bijkomend aan de verplichting van §1 geldt eveneens de plicht op het sorteren
van papier- en kartonafval, glasafval en PMD-afvalstoffen op de tijdelijke
parkeerterreinen en tijdelijke campings die ter gelegenheid van een evenement
worden ingericht.
§4. De organisatoren van evenementen die gebruik maken van éénmalige
consumptiematerialen (voorbeelden zijn wegwerpbekers, plastic borden, bestek,…)
moeten deze afvalfractie gescheiden inzamelen met het oog op verwerking in een
installatie met maximale energierecuperatie.
HOOFDSTUK III – OPRUIMEN VAN HET TERREIN VAN EEN EVENEMENT EN DE ONMIDDELLIJKE
OMGEVING
Artikel 8. §1. Alle standhouders op een evenement zijn tijdens de duur van het evenement
gehouden de hun toegewezen standplaats te reinigen en hun afvalstoffen dagelijks
mee te nemen of er zich van te ontdoen via de door de organisator ter beschikking
gestelde recipiënten.
§2. De organisator van een evenement moet zo snel mogelijk en ten laatste 48 u na
het beëindigen van het evenement het terrein en de eventuele parkeer- en
kampeergelegenheden volledig opgeruimd hebben.
Mits motivatie kan van deze timing afgeweken worden.
§3.De organisator van een evenement is verantwoordelijk voor het verwijderen van
alle zwerfvuil in een perimeter van 50 meter rond de in –en uitgangen van het
evenement.
§4. Afval mag niet achtergelaten of gedeponeerd worden aan of in openbare
vuilnisbakken.
HOOFDSTUK IV – SLOTBEPALINGEN
Artikel 9. De inbreuken op deze verordening worden gestraft met politiestraffen, voor zover
wetten, decreten, algemene of provinciale verordeningen, op dit vlak geen andere
straffen voorzien.
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Artikel 10. Deze verordening zal bekend gemaakt worden overeenkomstig artikel 186 en 187
van het gemeentedecreet.
Artikel 11.Een eensluidend afschrift van deze verordening zal worden overgemaakt aan de
heer gouverneur ter kennisgeving aan de Bestendige Deputatie en conform artikel
119 van de Nieuwe Gemeentewet aan de griffie van de rechtbank van eerste aanleg
en aan de griffie van de politierechtbank.

Namens de gemeenteraad
w.g. Sigurd Verstraete
Secretaris

w.g. Bernard Heens
Voorzitter
Voor eensluidend afschrift

Bernard Heens
Burgemeester

Sigurd Verstraete
Gemeentesecretaris
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