GEMEENTELIJKE POLITIEVERORDENING BETREFFENDE HET
GEBRUIK VAN HET CONTAINERPARK
Goedgekeurd bij gemeenteraadsbeslissing van 23 oktober 2014 en bekendgemaakt op de stedelijke
website op 24 oktober 2014 (herwerking van Hoofdstuk X van de gemeentelijke politieverordening
betreffende het ophalen van huishoudelijke afvalstoffen en het gebruik van het containerpark van 25 maart
1999, laatst gewijzigd bij gemeenteraadsbeslissing van 30 oktober 2013).

Afdeling 1 - Definitie
artikel 40. Het containerpark is een inrichting die tot doel heeft de gescheiden inzameling van huishoudelijke
afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen mogelijk te maken met het oog op de maximale recyclage
van deze stoffen.
artikel 41. Het gemeentelijk containerpark is gelegen in de Bekestraat 17 te Oudenburg. Het intercommunaal
containerpark is gelegen in de Hooggeleedstraat te Oostende.
artikel 42 - § 1.1. Het gemeentelijk containerpark is enkel toegankelijk voor de natuurlijke personen,
woonachtig of verblijvend in de gemeente (categorie huishoudens) voor de aanvoer van huishoudelijke
afvalstoffen, en voor de kleine en middelgrote ondernemingen, beoefenaars van vrije beroepen, zelfstandige
ondernemers, organisatoren van evenementen, scholen, verenigingen, instellingen, openbare besturen, e.d.
(categorie bedrijven) die op het grondgebied van de gemeente gevestigd zijn, in zoverre de door hen
aangevoerde afvalstoffen vergelijkbaar zijn met huishoudelijke afvalstoffen.
Bij uitbreiding is het gemeentelijk containerpark ook toegankelijk voor de natuurlijke personen die in
Oudenburg niet hun hoofdverblijfplaats noch een tweede verblijf hebben maar die eigenaar of gebruiker zijn
van een stuk onbebouwde grond gelegen in Oudenburg dat louter gebruikt wordt voor
ontspanningsdoeleinden (niet-residerende grondeigenaars en grondgebruikers).
2. Het gemeentelijk containerpark is geopend op het door het college van burgemeester en schepenen
bepaalde data en openingsuren. Buiten de openingsuren is het containerpark niet toegankelijk voor personen
vreemd aan de dienst.
3. Voor de toegang tot het containerpark voor het aanvoeren van huishoudelijke en vergelijkbare
bedrijfsafvalstoffen dient een retributie te worden betaald. Het bedrag van de retributie, het
toepassingsgebied en de betalingsmodaliteiten zijn vastgelegd in het waarborg- en retributiereglement inzake
de toegang tot en het gebruik van het gemeentelijk containerpark voor het aanvoeren van huishoudelijke en
vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen.
4. De toegang tot het containerpark is enkel mogelijk na identificatie van de bezoeker. Deze identificatie
gebeurt aan de hand van de elektronische identiteitskaart (of vreemdelingenkaart) of van een
toegangsbadge. Slechts in uitzonderlijke gevallen is identificatie mogelijk aan de hand van een papieren
document.
4.1. Toegang met behulp van de elektronische identiteitskaart is verplicht voor de natuurlijke personen die
ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters (of het vreemdelingenregister) van de gemeente, en die
beschikken over een elektronische identiteitskaart of elektronische vreemdelingenkaart (of een gelijkwaardig
elektronisch identiteitsdocument), voor de aanvoer van huishoudelijke afvalstoffen.
4.2. Toegang door middel van een badge is verplicht:
- voor de eigenaar of bewoner van een tweede verblijf gelegen op het grondgebied van de gemeente, voor de
aanvoer van huishoudelijke afvalstoffen.
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- voor de natuurlijke personen die ingeschreven zijn in het wachtregister van de gemeente, voor de aanvoer
van huishoudelijke afvalstoffen.
- voor de natuurlijke personen die ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters (of het vreemdelingenregister)
van de gemeente, en die tijdelijk niet beschikken over een elektronische identiteitskaart (of gelijkwaardig
elektronisch identiteitsdocument), voor de aanvoer van huishoudelijke afvalstoffen. De geldigheidsduur van
deze badge bedraagt één maand, maar de geldigheidsduur kan omwille van uitzonderlijke omstandigheden
verlengd worden voor eenzelfde termijn.
- voor de personen die tot geen enkele van de voornoemde categorieën behoren en die toch van het
containerpark gebruik wensen te maken, voor een beperkte tijdspanne, omwille van bijzondere
omstandigheden, voor de aanvoer van huishoudelijke afvalstoffen. Dit geldt onder meer: (a) voor personen
die een huis (of grond) gekocht hebben in de gemeente en zelf de verbouwingswerken doen (of meehelpen
aan de bouwwerken), en (b) voor personen die instaan voor het ontruimen van een woning naar aanleiding
van een overlijden of een verhuis naar een rusthuis of andere instelling van een familielid. Bij uitbreiding
geldt het gebruik van een badge voor deze gevallen ook voor inwoners. De geldigheid van een dergelijke
badge bedraagt één maand, behalve in geval van bouw- of verbouwingswerken; in dit laatste geval bedraagt
de geldigheidsduur zes maanden, en kan de geldigheidsduur bovendien verlengd worden voor eenzelfde
termijn, doch slechts één maal.
- voor natuurlijke en rechtspersonen die gevestigd zijn in de gemeente, voor de aanvoer van vergelijkbare
bedrijfsafvalstoffen.
- voor collectiviteiten zonder rechtspersoonlijkheid die actief zijn in de gemeente, voor de aanvoer van
vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen.
- voor de organisatoren van evenementen, voor de aanvoer van vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen. Deze
badge is slechts één week geldig.
De toegangsbadge dient te worden aangevraagd bij de milieudienst. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden
van een bijzonder formulier dat ter beschikking wordt gesteld van de aanvrager. Bij de aanvraag dienen de
nodige stavingsstukken te worden gevoegd.
De toegangsbadge dient onverwijld te worden ingeleverd bij de milieudienst wanneer de geldigheidsduur van
de badge verstreken is of wanneer de houder niet langer aan de voorwaarden voldoet om van het
containerpark gebruik te maken, om welke reden ook.
Voor het gebruik van de toegangsbadge dient een waarborg te worden betaald. Het bedrag van de waarborg
en de betalings- en terugbetalingsmodaliteiten zijn vastgesteld in het waarborg- en retributiereglement inzake
de toegang tot en het gebruik van het gemeentelijk containerpark voor het aanvoeren van huishoudelijke en
vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen.
4.3. Toegang door middel van een papieren identificatiedocument is uitzonderlijk mogelijk voor, bijvoorbeeld,
natuurlijke personen (die ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters of het vreemdelingenregister) op
voorlegging van een attest van verlies van identiteitskaart of vreemdelingenkaart, en voor natuurlijke
personen-vreemdelingen (die ingeschreven zijn in het wachtregister) op voorlegging van een geldig
verblijfsdocument.
§ 2. Het intercommunaal containerpark is geopend op de door de opdrachthoudende vereniging bepaalde
data en openingsuren.
Op het intercommunaal containerpark gelden de bepalingen van het huishoudelijk reglement zoals vastgesteld
door de opdrachthoudende vereniging.
Het intercommunaal containerpark is evenwel niet toegankelijk voor de inwoners van en de ondernemingen,
verenigingen of instellingen gevestigd te Oudenburg.

Afdeling 2 - Gebruik van het gemeentelijk containerpark
artikel 43. Alle afvalstoffen moeten worden aangeboden zoals voorzien in dit reglement, anders worden ze
niet aanvaard.
artikel 44. De afvalstoffen dienen gesorteerd te worden aangeboden, teneinde de verblijfsduur van de
bezoekers op het terrein te beperken.
artikel 45 - § 1. Onderstaande tabel vermeldt de toegelaten afvalstoffen en hun aanvoereisen, alsook de
maximum toegelaten aangevoerde hoeveelheid voor huishoudens en bedrijven. Deze tabel maakt integraal
deel uit van dit reglement.
Afvalstof

Wat kan? (*)

1. Papier en
karton

2. Hol glas

3. Vlak glas

Dubbel en enkel vlak
glas, spiegelglas,
serreglas,
gekleurd/gewapend/geh
ard vlak glas

4. Bouw– en
sloopafval
(recycleerbaar)

Zuiver metselwerk,
steenpuin, beton,
dakpannen zonder
emaillaag
Kalkhoudende

5. Bouw– en

Wat kan niet?
Geolied papier of
karton, papier
met waslaag,
carbonpapier,
vervuild papier,
vervuilde
papieren en
kartonnen
verpakkingen,
papieren
voorwerpen waar
kunststof of
andere
materialen in
verwerkt zijn,
kaarten met
magneetbanden,
behangpapier,
cementzakken,
meststofzakken
en
sproeistofzakken
en dergelijke
Vuurvaste
voorwerpen,
kristal, opaal
glas, rookglas,
gelaagd glas,
autoruiten,
plexiglas, glas in
lood,
glaskeramiek,
gloeilampen,
spaarlampen,
TL– lampen,
porselein,
aardewerk en
beeldbuizen e.d..
Asfaltpapier of –
brokken,
golfplaten,
gyproc, aarde, …
Gloeilampen,

Aanvoereisen
Karton moet
vooraf
geplooid
en/of
gescheurd
zijn

Maximum hoeveelheid
Huishoudens Bedrijven
2 m³ per
2 m³ per
dag
dag

Flessen en
bokalen
moeten
geledigd en
gereinigd
zijn; geen
deksels of
stoppen; per
kleur
Ramen met
kader moeten
vooraf
gescheiden
worden

1 m³ per
dag

1 m³ per
dag

1 m³ per
dag

1 m³ per
dag

Zakken
moeten
geledigd
worden
Alle niet

2 m³ per
dag

2 m³ per
dag

1 m³ per

1 m³ per

sloopafval
(voor afvoer
naar een
stortplaats
klasse 3)

materialen, cellenbeton,
keramische producten,
natuurstenen, grond,
graszoden, glaswol

assen, opkuis
dierenhokken,
gipskartonplaten

recycleerbare
en niet
brandbare
materialen;
zakken
moeten
geledigd
worden

dag

dag

6. Asbesthoudend afval
7. Plastic flessen
en flacons,
metalen
verpakkingen en
drankkartons
(PMD)

Materialen die gebonden
asbestvezels bevatten

Losse
asbestvezels
Plastic potjes,
botervlootjes,
plastic zakken,
aluminiumfolie,
piepschuim, …

2 m³ per
dag
2 m³ per
dag

2 m³ per
dag
2 m³ per
dag

8. Piepschuim

Niet bevuild piepschuim

Isolatiemateriaal,
“chips” voor
verpakken van
breekbaar
materiaal

Vezels niet
breken
Verpakkingen
ledigen en
voedselresten
verwijderen;
de diverse
verpakkingen
zoveel
mogelijk
verkleinen en
niet in elkaar
steken
Grote
stukken
moeten
worden
gebroken

0,5 m³ per
dag

9.Herbruikbaar
materiaal (voor
kringloopcentru
m)
10. Schroot /
oude metalen

Herbruikbare goederen
in goede staat en textiel

Kledij en
lederwaren
mogen niet
vervuild zijn

2 m³ per
dag

1,5 m³ per
dag, enkel
in specifiek
daartoe
bestemde
zakken van
1.500 liter
2 m³ per
dag

1 m³ per
dag

1 m³ per
dag

10 liter per
dag
10 liter per
dag
huishoudelijk
e
hoeveelhede
n

Niet
toegelaten
Niet
toegelaten
Niet
toegelaten
met
uitzonderin
g van max.
40 TL’s per
dag

4 banden

2 m³ per

Alle oude metalen

11. Motorolie
12. Frituuroliën
en -vetten
13. Klein
gevaarlijk afval
(KGA)

14. Autobanden

Banden afkomstig van

Autobanden met
velgen,
verfpotten met
resten verf, grote
stukken/delen
die niet
behandeld
kunnen worden
door één
persoon, zoals
mazouttanks
Transformatoroli
e, frituurolie
Transformatoroli
e, motorolie
Explosieven,
losse
injectienaalden,
spuitbussen van
voeding of
cosmetica

Fietsbanden,

Recipiënten
uitgieten
Recipiënten
uitgieten
Zoveel
mogelijk in
oorspronkelij
ke
verpakking;
af te geven
aan de
parkwachters
Autobanden

15. Houtafval

personenwagens,
bestelwagens,
aanhangwagens,
caravans, motoren en
scooters
Alle behandeld en
onbehandeld hout

16. Tuinafval
en organisch
biologisch
vergelijkbaar
bedrijfsafval

Snoeihout, grasmaaisel,
haagscheersel , plantenen bloemenresten, en
boomwortels

17. Brandbaar
(grof) huisvuil

Brandbaar restafval

18. Afgedankte
elektrische en
elektronische
apparaten
(AEEA)
19. Harde
plastics

Elektrische
huishoudelijke
apparaten, ontdaan van
hun inhoud (stofzakken,
frituurvet, …)
Emmers, buizen,
tuinmeubelen,
wasmanden, speelgoed,
…

20. Plastic folies

Verpakkingsfolies, reken krimpfolie,
noppenfolie,
luchtkussenfolie,
drukwerkomhulsels,
plastic
boodschappentassen
Harde plastic
bloempotten

21. Plastic
bloempotten en
plantentrays
22. Printer– en
tonercartridges
23. Treinbielzen

banden met
velgen

zonder
velgen

per dag

dag

Dwarsliggers,
hout met kleine
metalen stukken,
treinbielzen
Bloempotten,
aarde,
graszoden,
stenen,
keukenafval,
fruit- en
groenteresten

Meubels
zoveel
mogelijk
verkleind
Zakken
dienen
geledigd te
worden.
Takken met
een maximale
lengte van
1,50 meter.
Veren uit
matrassen
verwijderen

1 m³ per
dag

2 m³ per
dag

2 m³ per
dag

2 m³ per
dag

1 m³ per
dag

2 m³ per
dag

Het apparaat
moet nog alle
essentiële
onderdelen
bevatten
Materialen
zoveel
mogelijk
ontdaan van
niet–plastics
Folies mogen
niet vervuild
zijn

2 m³ per
dag

2 m³ per
dag

1 m³ per
dag

1 m³ per
dag

1 m³ per
dag

1 m³ per
dag

Veegschoon
(zonder
aarde)

1 m³ per
dag

1 m³ per
dag

Klein brandbaar
afval,
recycleerbaar
afval, gevulde
huisvuilzakken of
bedrijfsafvalzakk
en

PMD, ballen,
bloempotten,
zachte
kunststoffen, …
Laminaatfolie,
spanbandjes,
harde
kunststoffen,
tuin- en
vijverfolie,
landbouwfolie, …

Lege printer– en
tonercartridges

Niet
toegelaten
5 x 2,50
10 x 2,50
meter per
meter per
dag
dag
(*) wanneer geen nadere omschrijving wordt vermeld dan dient de definitie die in onderhavig reglement
wordt gehanteerd te worden geraadpleegd
§ 2. Voor het gebruik van het containerpark voor het aanvoeren van huishoudelijke en vergelijkbare
bedrijfsafvalstoffen dient een retributie te worden betaald. Het bedrag van de retributie, het
toepassingsgebied en de betalingsmodaliteiten zijn vastgelegd in het waarborg- en retributiereglement inzake
de toegang tot en het gebruik van het gemeentelijk containerpark voor het aanvoeren van huishoudelijke en
vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen.

artikel 46. Volgende huishoudelijke afvalstoffen mogen niet worden aangeboden op het containerpark:
- gevulde huisvuilzakken;
- gashouders of andere ontplofbare voorwerpen;
- krengen van dieren en slachtafval;
- slib en afvalstoffen afkomstig van rioleringsnetten;
- afvalstoffen afkomstig van septische putten en vetvangers;
- de krachtens het VLAREMA bepaalde gevaarlijke afvalstoffen.
Volgende vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen mogen niet worden aangeboden op het containerpark:
- gevulde bedrijfsafvalzakken;
- inert materiaal;
- afvalstoffen afkomstig van de bereiding van maaltijden;
- frituurolie;
- motorolie ;
- slib en afvalstoffen afkomstig van rioleringsnetten;
- afvalstoffen afkomstig van septische putten en vetvangers;
- de krachtens het VLAREMA bepaalde gevaarlijke afvalstoffen.
Daarnaast kunnen andere aangeboden afvalstoffen steeds geweigerd worden om veiligheidsredenen.
De aanbieder dient de niet aanvaarde afvalstoffen meteen terug mee te nemen.
artikel 47. Tijdens de openingsuren staat het containerpark permanent onder toezicht van de parkwachters.
De bezoekers en de ophalers zijn ertoe gehouden de richtlijnen en aanwijzingen van de parkwachters te
volgen.
De bezoeker dient zich aan te melden en te identificeren door middel van zijn identiteitskaart of badge bij de
toegangspoort via de identificatiezuil bij de ingang met slagboom. In uitzonderlijke gevallen kan de
identificatie gebeuren aan de hand van een papieren document.
Nadat de bezoeker toegang is verleend tot het containerpark dient hij zich in eerste instantie aan te melden
bij een parkwachter. Deze parkwachter controleert en registreert het aangevoerde afval aan de hand van een
schatting van het aangevoerde volume.
De afvalstoffen mogen slechts na goedkeuring door de parkwachter, enkel in de daartoe voorbestemde en
van duidelijke vermelding voorziene container, recipiënt of opslagruimte gedeponeerd worden. Het gebruik
van de perscontainer voor grof vuil kan steeds afhankelijk worden gesteld van een voorafgaande betaling of
een bijkomende controlemaatregel.
De gebruikers dienen zelf de selectief gescheiden afvalstoffen in de daartoe bestemde containers te
deponeren of op de aangeduide plaats te stapelen. Zij mogen de KGA–kluis evenwel niet zelf betreden. KGA
dient te worden afgegeven aan de parkwachters.
Aan de uitgang van het containerpark bevindt zich een tweede identificatiezuil. Na een tweede identificatie,
en desgevallend ook na betaling van de eventueel verschuldigde retributie, wordt de slagboom geopend en
kan de bezoeker het containerpark verlaten.
Personen die problemen ondervinden bij de aanmelding, bij de registratie bij het uitrijden of bij de betaling
dienen dit te melden aan de parkwachters.
artikel 48. Het is verboden om afval te deponeren voor de toegangspoorten van het containerpark of over de
omheining op het containerpark te gooien. Dergelijke handelingen worden gelijkgesteld aan sluikstorten.
artikel 49 - § 1. Het is de parkwachters toegestaan de aanvoerders 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. Iedere bezoeker is verplicht zich aan de inrit bij de parkwachters aan te melden en het aangeboden afval
te laten controleren. De parkwachters kunnen afvalstoffen die niet op het containerpark thuishoren of niet
voldoen aan de opgelegde voorwaarden weigeren.
§ 3. De parkwachters kunnen elke bezoeker verzoeken om zijn identiteitskaart (of vreemdelingenkaart of een
vergelijkbaar identificatiedocument) te tonen. Zij hebben het recht om bezoekers die hun aan- of
opmerkingen niet opvolgen de toegang tot het containerpark te ontzeggen.
§ 4. De afvalstoffen van verschillende selectieve aard mogen niet vermengd worden.
§ 5. Het uitzoeken en meenemen van afval is verboden. Eens de afvalstoffen in de daartoe voorziene
container zijn gevoegd mogen deze afvalstoffen niet meer opnieuw door een bezoeker van het containerpark
worden meegenomen.
§ 6. De gebruikers van het containerpark moeten de omgeving van de containers en de overige ruimte van
het terrein steeds zo rein mogelijk houden. Zij kunnen door de parkwachters verzocht worden de door hen
aangebrachte bevuiling op te ruimen.
§ 7. De snelheid van de voertuigen op het containerpark is beperkt tot 10 km/u. De motor van het voertuig
dient stilgelegd te worden bij het lossen van de afvalstoffen.
§ 8. Kinderen jonger dan 12 jaar moeten vergezeld zijn van een volwassen begeleider.
§ 9. Het is verboden dieren te laten rondlopen op het containerpark.
§ 10. Op het containerpark is het verboden te roken of om op enige andere wijze vuur te maken. Het is
verboden om enige beschadiging aan te brengen aan de omheining, containers, gebouwen, beplantingen of
uitrusting.
§ 11. Misbruik of oneigenlijk gebruik van het toegangs- en registratiesysteem en het ongeoorloofd of heimelijk
gebruik van andermans identiteitskaart (of vreemdelingenkaart of enig ander identificatiedocument) of badge
(al of niet met diens medeweten) kan aanleiding geven tot een verbod om nog verder gebruik te maken van
het gemeentelijk containerpark.

