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11. POLITIEVERORDENING BETREFFENDE HET INZAMELEN VAN HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN OP HET 
CONTAINERPARK VOLGENS HET DIFTAR-SYSTEEM 

DE GEMEENTERAAD, IN OPENBARE ZITTING VERGADERD, MET HET VEREISTE QUORUM, 

BEVOEGDHEID 

Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 42, § 1, 2 en 3, laatst gewijzigd bij decreet van 25 april 2014. 

JURIDISCHE GROND 

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid op artikel 117, 119 en 135. 

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid op artikel 117. 

Het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en 
afvalstoffen (art. 82, tweede lid). 

Besluit van de Vlaamse regering van 12 december 2003 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse 
regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de 
milieuvergunning, van het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en 
sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne en van het besluit van de Vlaamse regering van 17 december 
1997 tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en [-]beheer. 

Het Uitvoeringsplan Milieuverantwoord Beheer van Huishoudelijke Afvalstoffen 2008 – 2015.  

Het besluit van de gemeenteraad van 18 december 2007 tot vaststelling van de belasting op het weghalen 
van afvalstoffen die gestort worden op plaatsen waar dit wettelijk of reglementair verboden is en op het 
weghalen van afvalstoffen die gestort of achtergelaten zijn op niet-reglementaire tijdstippen of in niet-
reglementaire recipiënten 2007-2012. 

Het besluit van de gemeenteraad van 27 november 2007 betreffende de retributie voor het gebruik van 
luierzakken op het containerpark 2008-2012. 



Het besluit van de gemeenteraad van 18 december 2007 tot vaststelling van het retributiereglement voor 
de aanvoer van afvalstoffen op het containerpark van Maarkedal. 

Het besluit van de gemeenteraad van 27 juni 1995 tot organisatie van de selectieve inzameling van 
huishoudelijk verpakkingsafval (fost plus) in intercommunaal verband. 

Het besluit van de gemeenteraad van 20 december 2005 tot vaststelling van de politieverordening 
betreffende het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen – diftar/huis en huis en containerpark. 

Het GAS reglement voor de politiezone Brakel, Maarkedal, Horebeke, Zwalm zoals het door de 
gemeenteraad werd goedgekeurd in zitting van 25 maart 2008. 

Het besluit van de gemeenteraad van 21 december 2004 tot goedkeuring van de ontwerpstatuten van de 
opdrachthoudende vereniging I.VL.A. 

MOTIVERING 

Overwegende dat er een aanvaardingsplicht bestaat voor volgende afvalstoffen: drukwerkafvalstoffen, 
afvalbatterijen en afvalloodstartbatterijen, oude en vervallen geneesmiddelen, afgedankte voertuigen, 
afvalbanden, afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), afgewerkte olie, plantaardige 
en dierlijke afvalvetten en –oliën, afvalfotochemicaliën, verlichtingsapparatuur en lampen. 

Overwegende dat er een terugnameplicht bestaat voor huishoudelijk verpakkingsafval; papier en karton, 
hol glas en plasticverpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons. 

Overwegende dat het ter bescherming van het leefmilieu noodzakelijk is het huishoudelijk afval en het 
vergelijkbaar bedrijfsafval tot een minimum te beperken en het afval maximaal selectief in te zamelen. 

Overwegende dat prioriteit dient verleend te worden aan afvalvoorkoming en hergebruik van 
afvalstoffen. 

Overwegende dat in tweede instantie het huishoudelijk afval en het vergelijkbaar bedrijfsafval maximaal 
selectief dienen ingezameld te worden. 

Overwegende dat ernaar gestreefd wordt om de inzameling van het huishoudelijk afval en het 
vergelijkbaar bedrijfsafval in de gemeenten zo optimaal mogelijk op elkaar af te stemmen. 

BESLUIT: met eenparigheid van stemmen, 

Inhoud 

Hoofdstuk I - Algemene bepalingen 
Hoofdstuk II - Het containerpark 
Hoofdstuk III - Selectieve inzameling van klein gevaarlijk afval 
Hoofdstuk IV - Slotbepalingen 
 
HOOFDSTUK I: Algemene bepalingen 

Afdeling 1 – Definities en toepassingsgebied 

Art. 1: Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan: 

 onder huishoudelijke afvalstoffen: afvalstoffen die ontstaan door de normale werking 
van een particuliere huishouding en afvalstoffen die daarmee gelijkgesteld worden, 
zoals gedefinieerd in artikel 3.17° van het Materialendecreet. 

 onder met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen, hierna 
vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen genoemd, verstaan; bedrijfsafvalstoffen van 
vergelijkbare aard, samenstelling en hoeveelheid als huishoudelijke afvalstoffen en 
die ontstaan ten gevolge van activiteiten die van dezelfde aard zijn als activiteiten van 
de normale werking van een particuliere huishouding, zoals gedefinieerd in artikel 
1.2.1, 54° van het Vlarema. 



 
Art. 2: § 1. De volgende afvalstoffen mogen niet worden aangeboden op het containerpark : 

 huisvuil; 
 groente- en fruitafval, al dan niet gemengd met tuinafval 
 plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons (PMD) 
 gashouders en/of andere ontplofbare voorwerpen; 
 krengen van dieren en slachtafval; 
 oude en vervallen geneesmiddelen; 
 niet-vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen. 
§ 2. Het is verboden afvalstoffen, afkomstig uit andere gemeenten voor inzameling aan 

te bieden aan het door de gemeente of I.VL.A. georganiseerde inzamelcircuit. 

  
 

Art. 3: Behoudens schriftelijke toelating van de burgemeester is het voor iedereen verboden om 
het even welke aangeboden afvalstof mee te nemen.  

 
Art. 4:  § 1. Alleen de geregistreerde inzamelaars, afvalstoffenhandelaars en –makelaars, 

daartoe aangewezen bij deze verordening, door het college van burgemeester en 
schepenen of door I.VL.A., zijn gerechtigd om huishoudelijke afvalstoffen te aanvaarden 
of in te zamelen. 

 § 2. Het is voor iedereen verboden om het even welke huishoudelijke afvalstof af te 
geven of voor inzameling aan te bieden aan andere geregistreerde inzamelaars, 
afvalstoffenhandelaars en –makelaars dan deze daartoe aangewezen bij dit reglement of 
door het college van burgemeester en schepenen of door I.VL.A.. 

 
Afdeling 2 – Verbranden en sluikstorten van afvalstoffen 
 
 
Art. 5: Onverminderd de toepassing van andere wettelijke bepalingen is het verboden om het even welke 

afvalstoffen te verbranden, zowel in open lucht als in gebouwen.  
 

    Art. 6: § 1. Onverminderd de toepassing van andere wettelijke bepalingen is het verboden om het 
even welke afvalstof te sluikstorten. Onder sluikstorten wordt verstaan: het achterlaten, 
opslaan of storten van om het even welke afvalstof op openbare en private wegen, 
plaatsen en terreinen op een wijze die niet overeenstemt met deze politieverordening en 
andere wettelijke bepalingen. 

§ 2. Wanneer afvalstoffen worden achtergelaten op een wijze of op een plaats in strijd met 
deze verordening of met andere wettelijke bepalingen kan de burgemeester jegens de 
overtreder de onmiddellijke verwijdering van de in artikel 6, § 1. bedoelde afvalstoffen 
bevelen. Dit bevel wordt per aangetekend schrijven aan de overtreder overgemaakt. De 
overtreder beschikt over een termijn van maximum één week, te rekenen vanaf de 
ontvangst van het bevel van de burgemeester. Indien de overtreder weigert de 
afvalstoffen binnen de door de burgemeester vastgestelde termijn te verwijderen, is de 
gemeente gemachtigd ambtshalve en op kosten van de overtreder, de betrokken 
afvalstoffen op te ruimen of te laten opruimen. 

§ 3. Indien geen overtreder kan aangeduid worden, kan de burgemeester jegens de eigenaar 
van het perceel waarop afvalstoffen werden achtergelaten in strijd met deze verordening 
of met andere wettelijke bepalingen, de onmiddellijke verwijdering van de in artikel 6, § 
1. bedoelde afvalstoffen bevelen. Dit bevel wordt per aangetekend schrijven aan de 
eigenaar overgemaakt. De eigenaar beschikt over een termijn van maximum één week, te 
rekenen vanaf de ontvangst van het bevel van de burgemeester. Indien de eigenaar 
weigert de afvalstoffen binnen de door de burgemeester vastgestelde termijn te 
verwijderen, is de gemeente gemachtigd ambtshalve en op kosten van de eigenaar, de 
betrokken afvalstoffen op te ruimen of te laten opruimen. 



§ 4. Indien alsnog een overtreder wordt vastgelegd, kan de in artikel 6, § 3. bedoelde eigenaar 
de kosten van de verwijdering van de in artikel 5, § 1. bedoelde afvalstoffen verhalen op de 
overtreder. 

§ 5. Ongeacht artikel 6, § 2 en 3 is de gemeente gemachtigd ambtshalve en op kosten van de 
overtreder, de betrokken afvalstoffen op te ruimen of te laten opruimen, wanneer de 
afvalstoffen worden achtergelaten op een wijze of een plaats in strijd met deze 
politieverordening of met andere wettelijke bepalingen. 

§ 6. Naar aanleiding van een ambtshalve verwijdering, overeenkomstig artikel 6, § 2, § 3 en § 5, 
kan de burgemeester gemeentelijke ambtenaren de opdracht geven het afval grondig te 
onderzoeken teneinde de identiteit van de overtreder te achterhalen. 

§ 7. Het is verboden slijk, zand of afvalstoffen die zich voor of nabij de woning bevinden op de 
straten, in de greppels of in de rioolputten te vegen. Het is tevens verboden via de 
rioolputten of op enige andere wijze om het even welke afvalstoffen in de riolering te 
deponeren. 

  

 
HOOFDSTUK II: Het containerpark 
 
Afdeling 1 – Algemeen 
 

Art. 7: Het containerpark is een inrichting die tot doel heeft de gescheiden inzameling van 
huishoudelijke afvalstoffen mogelijk te maken met het oog op de maximale recyclage van 
deze afvalstoffen. Het is een aanvulling op de selectieve huisomhalingen. 
 

Art. 8: Het containerpark is gelegen aan de Stationsberg in Maarkedal (Etikhove). Het is 
aangeduid door desbetreffende mededelingsbord. 
 

Art. 9: A Particulieren 
§ 1. Het gemeentelijk containerpark is tijdens de normale openingsuren enkel 
toegankelijk voor particuliere inwoners van de gemeente Maarkedal, dit wil zeggen alleen 
zij die ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister van de 
gemeente en zij die de belasting op tweede verblijven betalen (enkel gedurende het jaar 
dat deze belasting werd betaald.)  
Voormelde personen krijgen toegang tot het containerpark door gebruik te maken van 
hun elektronische identiteitskaart of door middel van een speciale toegangskaart. Deze 
kan aangevraagd worden bij de milieudienst 

§ 2. De aanvoer van het afval mag enkel gebeuren met een gewone personenwagen al 
dan niet met aanhangwagen (met één of twee assen), met een lichte bestelwagen of met 
een tractor met hydraulisch optilbaar bakje (geen karren). 

De aangebrachte hoeveelheid mag niet meer dan 2m³ per aanvoerbeurt bedragen. De 
toegang tot het containerpark wordt beperkt tot 2 keer per dag.  

Voor steenpuin geldt een maximale hoeveelheid van 500 kg (ong 8 kruiwagens) per 
aanvoerbeurt.   
Volledig met steenpuin geladen aanhangwagens met 2 of 3 assen worden niet 
toegelaten. 

§ 3. Openingsuren van het containerpark : 
Vanaf 1 mei tot en met 30 september geldt de zomerregeling 

dinsdag van 16.00 uur tot 19.00 uur 
woensdag van 12.30 uur tot 18.00 uur  
vrijdag van  12.30 uur  tot 17.00 uur 
zaterdag van  09.00 uur  tot 12.00 uur 



  13.00 uur tot  16.00 uur 

Vanaf 1 oktober tot en met 31 maart geldt de winterregeling 

woensdag van 12.30 uur tot 17.00 uur  
vrijdag van  12.30 uur  tot 17.00 uur 
zaterdag van  09.00 uur  tot 12.00 uur 
  13.00 uur tot  16.00 uur 

Bezoekers dienen zich minstens vijftien minuten voor het sluitingsuur aan te melden. 

De speciale sluitingsdagen van het containerpark staan aangeduid op de afvalkalender. 
 
B. Zelfstandigen en KMO’s 
§ 1 Elke 1ste donderdagnamiddag van de maand van 12.30 tot 16.00 uur kunnen 
zelfstandigen en KMO’s, welke gevestigd zijn in de gemeente, met huishoudelijk 
vergelijkbaar bedrijfsafval, waarvoor een inzamelrecipiënt voorzien is op het 
gemeentelijk containerpark, aanvoeren naar het containerpark. Hiertoe dienen zij een 
speciale toegangskaart aan te vragen bij de milieudienst van de gemeente. 

§ 2. De aangebrachte hoeveelheid mag niet meer dan 2m³ per aanvoerbeurt bedragen. 
De toegang tot het containerpark wordt beperkt tot 2 keer per dag.  

De aanvoer van het afval mag enkel gebeuren met een gewone personenwagen al dan 
niet met aanhangwagen (met één of twee assen), met een lichte bestelwagen of met een 
tractor met hydraulisch optilbaar bakje (geen karren). (met uitzondering voor de aanvoer 
van landbouwfolie). 
 

§ 3. Bezoekers dienen zich minstens vijftien minuten voor het sluitingsuur aan te 
melden. 
De speciale sluitingsdagen van het containerpark  staan aangeduid op de afvalkalender. 

 
 
Afdeling 2 – Gebruik van het containerpark 
 

Art. 10: Op het containerpark mogen de hierna vermelde, vooraf maximaal gesorteerde 
huishoudelijke afvalstoffen aangeboden worden. De afvalstoffen dienen gesorteerd te 
worden aangeboden, teneinde de verblijfsduur van de bezoekers op het terrein te 
beperken De afvalstoffen mogen, slechts na goedkeuring van de aanwezige toezichter, 
enkel in de daartoe voorbestemde en van een duidelijke vermelding voorziene container, 
recipiënt of opslagruimte gedeponeerd worden. 

Ongesorteerde aanhangwagens/personenwagens worden niet meer toegelaten en 
worden teruggestuurd. 

De parkwachters zullen de aangeboden hoeveelheden afval inschatten, op basis van 
deze schatting zal de kostprijs van het bezoek worden bepaald. Het oordeel van de 
parkwachter is sluitend. 

Volgende afvalstoffen 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 en kalkhoudende materialen dienen gedeponeerd te worden in de daartoe 
voorbestemde container. 
Er zijn aparte containers voor: 

- zuiver steenpuin 
- niet-copro steenpuin 



- asbesthoudend materiaal 
- kalkhoudend materiaal 

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° Snoeiafval  
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 zijn van 
vreemde materialen (plaklinten, stickers, folie, enz.). 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;  
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° Luierafval  

Hieronder wordt verstaan: 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.  

14° 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. 

15° 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. 

16° Landbouwfolies 



Dit betreft kuilfolie en strechfolie (van balen). 
De folie moet bezemschoon zijn, geen kluiten aarde, stenen,… 
De folie dient aangeleverd te worden in bundels. 
De strechfolie dient te worden aangeboden in speciale 400 lts zakken. 

16° K.G.A.  
Volgende soorten gevaarlijke huishoudelijke afvalstoffen (K.G.A.) worden aanvaard op 
het containerpark:  
a) Verven  
b) Olie en vet   
c) Batterijen   
d) autoaccu's  
e) TL-lampen  
f) spuitbussen   
g) brandblusmiddelen  
Oude en/of vervallen geneesmiddelen worden niet aanvaard! 

Alle andere KGA fracties kunnen worden afgeleverd tijdens de tweemaandelijkse 
inzameling op zaterdagvoormiddag van 9.00 tot 12.00 uur via de chemocar welke 
opgesteld is aan de ingang van het gemeentelijk containerpark. (data op afvalkalender). 

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.  

 

Algemeen geldt dat de aangebrachte hoeveelheid niet meer dan 2m³ per aanvoerbeurt 
mag bedragen met een max van 2 bezoeken per openingsdag. 

Om te voorkomen dat u afval verliest onder weg naar het containerpark dient u de 
materialen goed vast te maken op de aanhangwagen dmv een net, plastiek, touw,…. 

 

Art. 11: Tijdens de openingsuren is het containerpark permanent onder toezicht van de 
parkwachter. De parkwachters verschaffen informatie omtrent het sorteren van het 
afval en het deponeren in de juiste container. 
De parkwachters zullen onder geen enkele omstandigheid het afval helpen uitladen. De 
containerparkbezoeker moet zelf hulp voorzien voor het uitladen van zware lasten. 
De parkwachter of milieuambtenaar hebben het recht de identiteitskaart van de 
bezoekers te vragen en de aangebrachte materialen te doorzoeken in functie van dit 
reglement of in functie van een controle op sluikstorten. De bezoekers en de ophalers zijn 
ertoe gehouden de aanwijzingen van de parkwachter te volgen. 
De opzichter heeft het recht om bezoekers die zijn opmerkingen niet opvolgen, de 
toegang tot het containerpark te ontzeggen en afvalstoffen die niet op het containerpark 
thuishoren of niet voldoen aan de voorwaarden, te weigeren. Geweigerde afvalstoffen 
dienen door de aanbrenger te worden meegenomen. 

 



Art. 12: § 1. Het is de parkwachter toegestaan de aanbrengers van afvalstoffen buiten de 
omheining te laten wachten indien er zich reeds teveel mensen op het containerpark 
bevinden, evenals in functie van een goede verkeersregeling op het containerpark.  

§ 2. Kinderen jonger dan 12 jaar dienen vergezeld te zijn door een volwassen begeleider. 

§ 3. Het is verboden dieren te laten rondlopen op het containerpark. 

§ 4. Er mag geen afval worden meegenomen van het containerpark met uitzondering van 
verhakseld snoeiafval. 

 

Art. 13: De snelheid van de voertuigen is beperkt tot 10 km/uur. De motor dient stilgelegd te 
worden bij het lossen van de afvalstoffen. Bij het lossen wordt de wagen steeds zo dicht 
mogelijk tegen de containers geplaatst, zodat permanente doorgang mogelijk blijft. 
 
 

Art. 14: § 1. De gebruikers van het containerpark moeten de omgeving van de containers en de 
overige ruimte van het terrein steeds rein houden. Zij kunnen door de parkwachter 
verzocht worden het door hen bevuilde terrein te reinigen. Borstels zijn voorhanden, 
ander materiaal dient door de bezoeker zelf te worden meegebracht. 
 
§ 2. Tijdens de sluitingsuren van het containerpark is het verboden om afval voor de 
toegangspoorten te deponeren of over de omheining op het containerpark te gooien. 
Dergelijke handelingen worden gelijkgesteld met sluikstorten. 
 

Art. 15: § 1. Op het containerpark is het verboden te roken of op enige andere wijze vuur te 
maken. 
Het is verboden om enige beschadiging aan te brengen aan de omheining, containers, 
gebouwen, beplantingen of uitrusting. 
 
§ 2. Aan de opzichters van het containerpark mogen geen fooien of alcoholische dranken 
worden aangeboden. 
 

 
Afdeling 3 – Aanbieding van afvalstoffen 
 
Art. 16: § 1. De huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen dienen 

aangeboden te worden zoals voorzien in deze verordening. Afvalstoffen die worden 
aangeboden op een wijze die niet voldoet aan de voorwaarden van deze verordening 
worden niet aanvaard.  
 
§ 2. Het toezicht op de aanbieding van afvalstoffen wordt uitgevoerd door  de 
parkwachters en de  milieuambtenaar in geval van inzameling via het containerpark. 
De parkwachters en de milieuambtenaar mogen de aanbieders wijzen op de foutieve 
aanbieding en de nodige richtlijnen verstrekken. 

§ 3. Onverminderd de bepalingen van dit artikel zijn de officieren van de 
gerechtelijke politie, de leden van de federale en lokale politie en de ambtenaren 
bedoeld in artikel 54 van het Afvalstoffendecreet bevoegd voor het vaststellen van 
inbreuken op deze verordening en het opstellen van een proces-verbaal. 
 

HOOFDSTUK IV: Slotbepalingen 
 
Art. 17: Dit besluit treedt in werking op heden. 

De gemeenteraadsbeslissing dd. 24 juni 2008 diftar – politieverordening betreffende 
het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen – containerpark – KGA wordt 
opgeheven met ingang van heden. 



Art. 18: De inbreuken op deze verordening worden gestraft met politiestraffen, voor zover 
wetten, decreten, algemene of provinciale verordeningen, op dit vlak geen andere 
straffen voorzien. 

Art. 19: Deze verordening zal bekend gemaakt worden overeenkomstig artikel 112 en 114 
van de Nieuwe Gemeentewet. 

Art. 20: Een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan 
• de gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen;
• OVAM
• I.VL.A.
• de diensten secretariaat, rekendienst, de ontvanger en milieudienst van de

gemeente.

Namens de gemeenteraad: 
i.o.
De gemeentesecretaris, wnd. De voorzitter, wnd. 
L. JOURQUIN A. DE TOLLENAERE 

Voor eensluidend uittreksel, 
Maarkedal, op vrijdag 25 september 2015 

De gemeentesecretaris, wnd. De voorzitter, 

L. JOURQUIN N. TEIRLINCK
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