Uittreksel uit het notulenboek van de Gemeenteraad
Openbare zitting 20 november 2014
Aanwezig:
Franky De Jonghe, voorzitter;
Luc Vanparys, burgemeester;
Jan de Keyser, eerste schepen;
Christine Beke, Els Roelof, Katrien Talloen, Luc Vande Caveye, Sebastian Vande Ginste, schepenen;
Patrick De Groote, Eric Denys, Katrien De Pestel - Wydhooge, Miguel Chevalier, Dieter Van Parys,
Martin Vanhollebeke, Geert Vercruyce, Delphine Roels, Geert Pyfferoen, Dirk Desmet,
Ann Vander Bauwede, Marc Trancez, Lieselot Rammelaere, Tom Landschoot, Liliane De Baene,
Leen Gernaey, Leonard Deknock, Stefaan Bollaert, gemeenteraadsleden;
Jan Compernol, gemeentesecretaris;
Herman Himpens, OCMW-voorzitter - schepen
Verontschuldigd:
Chantal Van Acker - Rogiers, gemeenteraadslid

Wijzigen van het huishoudelijke reglement voor de containerparken.
De Gemeenteraad,
Gelet op het huishoudelijke reglement voor de containerparken zoals vastgesteld door de
Gemeenteraad op 18 december 2008, gewijzigd op 16 december 2010 en 19 december 2013;
Gelet op het Vlaams Reglement voor het duurzaam beheer van Materialenkringlopen en Afvalstoffen
van 17 februari 2012; overwegende het principe waarbij de werkelijke kosten voor het afvoeren en
verwerken van het afval in rekening moeten genomen worden bij het vastleggen van tarieven en
aanvaardingsvoorwaarden;
Overwegende een voorgestelde wijziging in de werking van het containerpark waarbij papieren
tuinafvalzakken zouden aanvaard worden in het gratis gedeelte van de containerparken;
Overwegende dat door aankoop van deze voorgeschreven tuinafvalzakken met opschrift “IVBO
Oostkamp” een retributie voor de verwerking van het tuinafval betaald wordt;
Overwegende dat het huishoudelijke reglement voor de containerparken daartoe aangevuld wordt
met een artikel 16 dat de voorwaarden voor deze aanvoer regelt;
Met eenparigheid van stemmen;
BESLUIT:
Art. 01 - Het huishoudelijke reglement voor de containerparken wordt als volgt gewijzigd:
Artikel 1: Dit huishoudelijke reglement regelt de toegang tot en het gebruik van de gemeentelijke
containerparken gelegen aan de Siemenslaan en De Leiteweg.
Artikel 2: De inwoners van de gemeente Oostkamp moeten toegang nemen tot de containerparken
door middel van een aanmelding met hun identiteitskaart. Niet-Belgische inwoners dienen in principe
toegang te nemen door middel van hun elektronische identiteitskaart. Wie daar niet over beschikt of zo
lang deze kaarten niet door het systeem kunnen gelezen worden, hebben zij recht op een gratis badge
“tweede verblijven”. Zonder identiteitskaart of badge is er in principe geen toegang mogelijk.

Artikel 3: De eigenaars van een tweede verblijf op de gemeente Oostkamp moeten toegang nemen
tot de containerparken door middel van een badge “tweede verblijven”.
Artikel 4: Eigenaars en werknemers van ondernemingen gevestigd op de gemeente Oostkamp moeten
voor de aanvoer van hun bedrijfsafval toegang nemen tot de containerparken door middel van een
badge “ondernemingen”.
Artikel 5: Verenigingen en scholen gevestigd op de gemeente Oostkamp moeten voor de aanvoer van
hun afval toegang nemen tot de containerparken door middel van een badge “ondernemingen”.
Artikel 6:
§ 1 Particulieren die woonachtig zijn buiten Oostkamp maar op de gemeente een woning gekocht
hebben of gehuurd en het voornemen hebben om hun domicilie naar Oostkamp te verplaatsen,
kunnen met het afval afkomstig van die woning naar de containerparken komen, mits gebruik te
maken van een tijdelijke badge “tweede verblijven”.
§ 2 Particulieren die een tijdelijke badge “tweede verblijven” wensen, dienen een schriftelijke vraag in
te dienen bij het College van Burgemeester en Schepenen. Het College bepaalt de duur van de
geldigheid van de badge. Deze badge wordt afgeleverd tegen een waarborg van 5,00 euro.
Artikel 7: De badges “ondernemingen” en “tweede verblijven” zijn gratis voor eerste exemplaar en vrij
af te halen aan het loket van de dienst Milieu. Bij vervanging na verlies of beschadiging of vanaf het
tweede exemplaar op hetzelfde adres wordt een retributie van 5,00 euro gevraagd.
Artikel 8: De containerparken zijn voor bezoekende particulieren en ondernemingen enkel open op de
vastgestelde openingsuren. Buiten die openingsuren zijn de containerparken niet toegankelijk voor
personen vreemd aan de diensten van het gemeentebestuur of de aangewezen firma’s die instaan
voor het weghalen van de containers en het afval.
Artikel 9: Tijdens de openingsuren is er toezicht door de aangestelde toezichters van het
gemeentebestuur. Onder alle omstandigheden moeten hun onderrichtingen gevolgd worden. Het
College van Burgemeester en Schepenen kan, indien vastgesteld wordt dat bezoekers deze
onderrichtingen negeren, onderzoek instellen en indien vastgesteld wordt dat er sprake is van duidelijke
overtredingen van de toegangsregels, maatregelen treffen die de bezoekers in kwestie verplichten om
de parken te bezoeken conform de geldende reglementering.
Artikel 10: Op het containerpark Siemenslaan wordt door middel van een weging op een weegbrug
vastgesteld hoeveel gewicht aan de vastgestelde te betalen afvalfracties er aangebracht wordt; bij
het aanbrengen van zowel brandbaar afval als ander afval waarvoor een tarifering ingesteld is, wordt
de volledige aanvoer gerekend aan het hoogste tarief; in afwijking hiervan is het toegestaan om in
twee keer over de brug te rijden en daarbij de duurste fractie, het brandbaar afval, afzonderlijk van de
andere fracties te laten inwegen. Daarbij moet eerst het brandbaar afval in het betalend gedeelte
achtergelaten te worden.
Artikel 11:
§1 De weegbruggen kunnen maximaal 10.000 kg vaststellen en wegen met een marge van 5kg. Dit
houdt in dat bij zeer kleine aanvoeren tussen 0 en 5kg steeds 5 kg gewogen wordt. Vanaf 5 kg wordt
per 5 kg geregistreerd met afronding naar onder of naar boven afhankelijk of het gewogen gewicht
onder of boven de helft tussen de twee vijftallen ligt.
§2 De aanvoerende voertuigen en hun aanhangwagens mogen netto de 7,5 ton niet overschrijden en
moeten binnen de afmetingen van de brug (9 x 2,60 meter) passen.
§3 De aanvoer mag maximaal 3 m³ bedragen en de 2.000 kilogram niet overschrijden.
Artikel 12: Er kan betaald worden met cash (enkel munten) of bancontact. Bij cash betalingen via de
muntenslikker op het containerpark wordt het teveel betaalde bedrag niet door de automaat
terugbetaald, maar automatisch bijgeschreven op het persoonlijk tegoed van de betrokken persoon.

Artikel 13: Bij niet betaling van de vereiste aanvoerkost wordt de schuld geregistreerd en kan de
betaling later gebeuren; een schuld mag echter niet langer dan twee maanden blijven uitstaan. Indien
na twee maanden en een waarschuwing de schuld niet vereffend wordt, kan het College een
toegangsverbod tot de containerparken instellen. Bij niet-betaling in der minne zal de invordering
overeenkomstig de burgerlijke rechtspleging geschieden.
Artikel 14: De houtsnippers die ontstaan na verhakseling van het aangevoerde snoeiafval mogen gratis
meegenomen worden door de bezoekers, inwoners van de gemeente. Daarbij geldt het principe op =
op. De snippers moeten door de bezoekers zelf opgeladen worden, er mag niet gewacht worden op
de versnippering van het snoeiafval dat de bezoeker zelf meegebracht heeft. De gecombineerde
aanvoer van afval in het betalend gedeelte en de afvoer van houtsnippers kan niet in dezelfde
beweging op het park; de bezoeker dient in dat geval na het lossen van het afval het park te verlaten
en terug over de weegbrug rijden om de snippers op te laden.
Artikel 15: Er kan tegen betaling compost afgehaald worden in het betalend gedeelte van het
containerpark Siemenslaan. De compost in bulk die meegenomen wordt dient daarbij gewogen te
worden op de weegbrug. Het laden van de compost mag niet gecombineerd worden met het lossen
van afval.
Artikel 16:
§1 Het is toegestaan om in het gratis gedeelte van het containerpark Siemenslaan en op het
containerpark De Leiteweg tuinafval in de voorgeschreven papieren tuinafvalzakken met opschrift
“IVBO Oostkamp” af te leveren.
§2 Deze zakken moeten afgeleverd worden in de daartoe bestemde ruimte of container. De zakken
moeten daarbij achtergelaten worden en mogen niet terug meegenomen worden.
§3 Er mag enkel tuinafval in deze zakken aangeboden worden. De toezichters hebben het recht de
inhoud van de zakken te controleren.
§4 Het aantal zakken dat per dag afgeleverd wordt, is onbeperkt.
§5 De papieren tuinafvalzakken zijn te koop in OostCampus en diverse handelszaken tegen een prijs die
vastgelegd wordt door het gemeentelijke belastingreglement op het verstrekken van diverse soorten
afvalzakken.
Art. 02 – Het gewijzigde huishoudelijke reglement wordt van kracht met ingang van 1 december 2014.

Gedaan in zitting als hierboven, namens de Gemeenteraad
gemeentesecretaris
(get.) Jan Compernol
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(get.) Franky De Jonghe

Voor eensluidend uittreksel
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