Huishoudelijk reglement voor de recyclageparken goedgekeurd
Gemeenteraad op 18 december 2008, gewijzigd 16-11-2010 en 19-12- 2013 en
20 - 11 – 2014, en volledig herzien bij beslissing Gemeenteraad op 21 februari
2019
Artikel 1: Dit huishoudelijke reglement regelt de toegang tot en het gebruik van de
gemeentelijke recyclageparken gelegen aan de Siemenslaan 2 en De Leiteweg 28.
Artikel 2: De inwoners van de gemeente Oostkamp moeten toegang nemen tot de
recyclageparken door een aanmelding met hun identiteitskaart. Niet-Belgische inwoners
dienen toegang te nemen door middel van hun elektronische identiteitskaart. Wie daar niet
over beschikt of indien deze kaarten niet door het systeem kunnen gelezen worden, heeft
recht op een gratis toegangsbadge . Zonder identiteitskaart of toegangsbadge is er in
principe geen toegang mogelijk.
Artikel 3: De eigenaars van een tweede verblijf op de gemeente Oostkamp die geregistreerd
zijn als betaler van de belasting op de tweede verblijven, hebben recht op toegang tot de
recyclageparken en doen dat door middel van een toegangsbadge die op eenvoudig
verzoek afgeleverd wordt.
Artikel 4: Eigenaars en werknemers van ondernemingen gevestigd op de gemeente
Oostkamp moeten voor de aanvoer van hun met huishoudelijk afval vergelijkbaar
bedrijfsafval toegang nemen tot de recyclageparken door middel van een toegangsbadge
die op eenvoudig verzoek afgeleverd wordt.
Artikel 5: Verenigingen en scholen gevestigd op de gemeente Oostkamp moeten voor de
aanvoer van hun afval toegang nemen tot de recyclageparken door middel van een
toegangsbadge, die op eenvoudig verzoek afgeleverd wordt.
Artikel 6: 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
recyclageparken komen, mits gebruik te maken van een tijdelijke toegangsbadge.
Artikel 7: Particulieren die woonachtig zijn buiten de gemeente en moeten instaan voor de
boedelruiming van een woning gelegen op de gemeente, kunnen met het afval afkomstig
van die woning naar de recyclageparken komen, mits gebruik te maken van een tijdelijke
toegangsbadge.
Artikel 8: Toegangsbadges kunnen aangevraagd worden bij de gemeentelijke dienst Milieu,
die de gerechtigheid van de vraag zal onderzoeken. Bij twijfel of uitzonderlijke
omstandigheden beslist het College van Burgemeester en Schepenen over het toekennen
van toegangsbadges.
Artikel 7: De toegangsbadges zijn gratis voor eerste exemplaar. Bij vervanging na verlies of
beschadiging of vanaf het tweede exemplaar op hetzelfde adres is een retributie van 5,00
euro per kaart voorzien.
Artikel 8: De recyclageparken zijn voor bezoekende particulieren en ondernemingen enkel
open op de vastgestelde openingsuren. Buiten die openingsuren zijn de recyclageparken
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, een onderzoek instellen en indien vastgesteld
wordt dat er sprake is van duidelijke overtredingen van de toegangsregels, alle nodige
maatregelen treffen die de bezoekers in kwestie verplichten om de parken te bezoeken
conform de geldende reglementering.

Artikel 10: Op het recyclagepark 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 verschillende soorten afval waarvoor een
verschillende tarifering ingesteld is, wordt de volledige aanvoer gerekend aan het hoogste
tarief van de aangebrachte soorten afval; in afwijking hiervan is het toegestaan om in twee
of drie keer over de brug te rijden en telkens daarbij de duurste fractie, afzonderlijk van de
andere fracties te laten inwegen. Daarbij moet eerst de duurste fractie 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 recyclagepark wordt het teveel betaalde bedrag
niet door de automaat terugbetaald, maar automatisch bijgeschreven op het persoonlijk
tegoed van de betrokken persoon.
Artikel 13: Iedere bezoeker kan op zijn naam een provisie overmaken aan het
gemeentebestuur. Alle leden van hetzelfde gezin ingeschreven op één adres kunnen van die
provisie gebruik maken. Provisie waar geen gebruik meer van gemaakt zal worden, wordt op
het eerste verzoek terug overgemaakt.
Artikel 14: 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 recyclageparken instellen. Bij niet-betaling in
der minne zal de invordering overeenkomstig de burgerlijke rechtspleging geschieden.
Artikel 15 : afval van producten bestaande uit asbest of gebroken stukken gebonden asbest
dient verpakt aangebracht te worden in een stevige en goed gesloten kunststoffen
verpakking. Enkel volledig intacte asbestcementen golfplaten mogen onverpakt
aangeboden worden, maar dienen door de aanbrenger zelf voorzichtig en zonder breken in
de daartoe bestemde container gelegd te worden. Het toeziend personeel kan daarbij
aanvullende maatregelen nemen om de kans op hinder zo klein mogelijk te maken.
Artikel 16:
§1 Het is toegestaan om in het gratis gedeelte van het recyclagepark Siemenslaan en op het
recyclagepark 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.

Artikel 17: 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.

