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Openbare vergadering

Politieverordening betreffende de inzameling en het beheer van
ishoudel ijke afva lÇtoffen en vergel ij kba re bed rijfsafva lstoffen
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De gemeenteraad

Feiten en context
Het Uitvoeringsplan met betrekking tot huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare
bedrijfsafvalstoffen dat in 2016 (de wijzigingen) van kracht werd zorgde voor een aantal
aanpassingen die in de politieverordening moeten worden doorgevoerd. De gemeente stopte
enkele jaren terug al met de inzameling van PMD op het recyclagepark en de ophaling van
groenafvai aan huis. Al deze zaken dienden ook nog te worden aangepast, alsook het
stopzetten van de gratis beurten.
De commissie afvalbeheer en de MINA-raad gaf hierover reeds advies in 2017.
Al de wijzigingen werden in het geel aangeduid, De belangrijkste hiervan zijn:
o ârt 23: geen gebruik van glasbollen voor grote hoeveelheden glas van zelfstandigen
(bv horeca)
. art 42: wijziging door ophaling P+MD
. art 71: handelaars niet meerop zaterdag naar het RP + enkel met handelaarskaart +
beperkt tot 2m3lbeuft (hoeveelheid moet vergelijkbaar zijn met huishoudelijk afval)
r ârt 71: tijdelijke toegangskaarten worden beperkt in tijd
o ârt 72: stopzetting inzameling luiers = restafv'al + plastic folies naar betalend gedeelte
(kleine folies via P+MD) + bloempotjes bij harde plastics
o art B0: geen vrachtwagens
¡ ârt 84: max 1 m3/bezoek voor alles (geen uitzonÇering meer van 2¡n3 voor
groenafval)
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D"ecreet Lokaal Bestuur

Nieuwe gemeentewet

Decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van
materiaalkring lopen en afvalstoffen
Besluit van de Vlaamse Regering van L7 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams
reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen
(VLAREMA), waaruit blijkt dat prijsvorken moeten worden vastgesteld waarbinnen de
tarieven voor grofvuil en steenpuin moeten vallen
Uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval van 16
september 2016 en latere wijzigingen
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Vorige beslissingen

.

beslissing van de gemeenteraad van 15 december 2014 mbt politieverordening

betreffende de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare
bedrlJfsafvalstoffen
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen

Besluit:

A¡tikel

1.
De politieverordening betreffende de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen en
vergel ij kba re bed rijfsafva lstoffen wordt goed gekeu rd.

Artikel

2.
Deze politieverordening gaat van kracht op 1 januari 2020. De gemeenteraadsbeslissing van
15 december 2Ot4 betreffende de politieverordening wordt opgeheven vanaf 1 januari 2O2O.

Artikel 3.

Deze verordening zal bekend gemaakt worden overeenkomstig de nieuwe gemeentewet en

het decreet lokaal bestuur.

Aftikel 4.
Een eensluidend afschrift van deze verordening wordt conform de Nieuwe Gemeentewet,
toegezonden aan de Deputatie, aan de hoofdgriffier van de rechtbank van eerste aanleg OostVlaanderen, afdeling Gent en aan de hoofdgriffier van de politierechtbank, Oost-Vlaanderen,
afdeling Gent.
Ter kennisgeving zal eveneens een afschrift worden toegezonden aan de OVAM en IVM.
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