REGLEMENT VAN INWENDIG BEHEER BETREFFENDE HET BETREDEN VAN EN
AANBIEDEN VAN AFVALSTOFFEN OP HET GEMEENTELIJK CONTAINERPARK,
SLUISSTRAAT 82, 8300 KNOKKE-HEIST
Artikel 1. Doel
1.1

Het gemeentelijk containerpark is een inrichting die tot doel heeft de gescheiden inzameling
van huishoudelijke en met huishoudelijke afvalstoffen gelijkgestelde bedrijfsafvalstoffen
afkomstig van het grondgebied van de gemeente Knokke-Heist mogelijk te maken, dit met
het oog op maximale recyclage.

Artikel 2. Bepaling en toegang
2.1

Het park wordt uitgebaat door en staat onder toezicht van de externe afvalbeheerder, die
hiertoe parkwachters aanstelt.

2.2

Het containerpark is toegankelijk voor de particuliere inwoners en tweede-verblijvers van de
gemeente, K.M.O.’s en handelaars woonachtig in de gemeente voor zover deze beschikken
over een op hun naam afgeleverde elektronische registratiekaart, hierna badge genoemd.

2.3

Deze badge is persoonlijk, niet-uitleenbaar behoudens aan andere personen en/of
familieleden die deel uitmaken van het gezin of van een duurzaam samenwoningsverband.
Bij misbruik van de badge wordt de toegang onmiddellijk geweigerd en de badge
ingehouden.

2.4

Enkel personen die afval komen deponeren worden toegelaten. Kinderen onder de 12 jaar,
dienen vergezeld te worden door een begeleider.

2.5

Het is de parkwachter toegestaan de aanbieders buiten de omheining te laten wachten
indien er zich reeds te veel mensen op het containerpark bevinden.

Artikel 3. Openingsuren
3.1

Het containerpark is open:
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

10-11.45
10-11.45
10-11.45
10-11.45
10-11.45
10-17.45

14-16.45
14-16.45
14-16.45
14-20.45
14-17.45

Het is evenwel ten zeerste aangeraden zich een kwartier voor sluitingstijd aan te bieden.
3.2

Het containerpark is gesloten op zondagen en wettelijke feestdagen. Op kerstavond (24
december) en oudejaarsavond (31 december) is het containerpark reeds gesloten om 15.45
uur.

3.3

Het directiecomité kan bijkomende sluitingsdagen aankondigen indien wettelijke feestdagen
samenvallen met een zondag.

3.4

Buiten de openingsuren is het containerpark niet toegankelijk voor personen vreemd aan de
dienst

Artikel 4. Parkwachter
4.1

De parkwachters zijn aangestelde van de externe afvalbeheerder belast met de verificatie
van de aangeboden afvalstoffen, het innen van de tarieven van de betalende fracties en het
uitoefenen van toezicht op het deponeren van de afvalstoffen.

Artikel 5. Wijze van aanmelding
5.1

Iedere bezoeker is verplicht om bij een eerste bezoek zich voor registratie bij de parkwachter
aan te melden. Vanaf het tweede bezoek kan de persoon via de badge en slagboomsysteem
het containerpark betreden.

5.2

Bij het betreden van de containerparken dient men zich eerst aan te melden aan de
parkwachter, zijn identiteit aan hem kenbaar te maken en de badge te overhandigen.

5.3

De gebruikers betreden de containerparken op eigen verantwoordelijkheid. Zij zullen zich van
alle handelingen onthouden die henzelf, andere gebruikers of het personeel in gevaar kunnen
brengen.

5.4

Bij het niet naleven van de onderrichtingen door de parkwachter gegeven of wie zich niet aan
de voorschriften van onderhavig reglement houdt kan hetzij tijdelijk, hetzij definitief de
toegang tot de containerparken ontzegd worden.

Artikel 6. Toegelaten voertuigen
6.1

Afval mag enkel aangevoerd worden te voet, per fiets of bromfiets en met personenwagen,
al dan niet met aanhangwagens.

6.2

Alleen voertuigen van particulieren - personenwagens dus en personenwagens met een
aanhangwagen met nummerplaat die niet met de letter U begint - zijn toegelaten voor de
aanvoer van de afvalstoffen.

6.3

Alle andere voertuigen (bestelwagens, aanhangwagens met een nummerplaat die met de
letter U begint ... ) zijn niet toegelaten.

6.4

De gebruikelijke verkeersregels zijn van toepassing op het containerpark met dien verstande
dat de snelheid beperkt is tot stapvoets verkeer en de motor stilgelegd moet worden bij het
lossen van de afvalstoffen. De bezoekers en de ophalers/verwerkers zijn ertoe gehouden de
aanwijzingen van de parkwachter te volgen

Artikel 7. Zorgplicht
7.1

De gebruikers van het containerpark moeten de omgeving van de containers en de overige
ruimte van het terrein steeds zo rein mogelijk houden. Gebeurlijk kunnen zij door de
parkwachter verzocht worden het door hen bevuilde terrein te reinigen.

7.2

Het is verboden dieren te laten rondlopen, te roken of op enige andere wijze voor te maken
en om beschadiging aan te brengen aan de omheining, containers, gebouwen of uitrusting.

7.3

Het is verboden afval te deponeren aan de toegangspoort van het containerpark zowel
binnen als buiten de openingsuren.

Artikel 8. Toegelaten en niet-toegelaten afvalstoffen en wijze van aanbieden
8.1

Volgende selectief ingezamelde fracties voorkomende op een bijlage gevoegde lijst mogen
gratis aangeboden worden op het containerpark met een maximum volume van 1 m³ per
bezoek:
-

8.2

PAPIER/KARTON
GEKLEURD GLAS
WIT GLAS
VLAK GLAS
PLASTIEKFOLIE
AEEA (wit- en bruingoed)
ISOMO (piepschuim)
METALEN
KRINGLOOP
AUTOBATTERIJEN
FRITUUROLIE
KGA
KUNSTSTOFFEN
TEXTIEL
HOUTAFVAL

Volgende afvalstoffen worden slechts aanvaard en mits betaling van de verwerkingsprijs
actueel bepaald op:
1. Tuinafval:
 12 gratis beurten met een maximum van 12 m³ per jaar en beperkt tot maximum 2
m³ per aanbieding (enkel voor particulieren)
 20 €/m³ (enkel voor particulieren)
 24 €/m³ voor niet-particulieren
2. Grofvuil:
 12 gratis beurten per jaar van maximum 1 m³ per beurt (enkel voor particulieren)
 19,44 / m³
3. Bouw- en sloopafval:
 6 gratis beurten per jaar van maximum 1 m³ per beurt (enkel voor particulieren)
 53,64 /m³
4. Autobanden:
 4 gratis banden per jaar (enkel voor particulieren)
 3 € per autoband
5. Motorolie:
 10 liter per jaar gratis (enkel voor particulieren)
 0,9 € / liter

8.3

Alle afvalstoffen die niet vermeld zijn in art. 8.1. en 8.2, worden niet aanvaard op het
containerpark.

8.4

De afvalstoffen dienen gesorteerd te worden aangebracht en dienen zorgvuldig in de daartoe
voorziene containers te worden gedeponeerd overeenkomstig de instructies van de
parkwachters. Deze sorteringsregels zullen ter algemene kennis van de gebruikers worden
meegedeeld en worden als bijlage gevoegd.

Artikel 9. Toezicht en sanctionering
9.1

De politieverordening openbare netheid is van toepassing op de niet-naleving van dit
reglement .

Artikel 10. Overige bepalingen
10.1

Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2017.

Papier &
Karton

papier-karton van verpakkingen, kranten, tijdschriften, boeken, pakpapier (zonder
plastieklaag), schrijfpapier, computerpapier, kartonnen dozen, enz
Wat niet mag:
carbonpapier, boterpapier, papier en/of karton bevuild met etenswaren,
behangpapier, drankkartons, en alle papiersoorten met kunststoflagen en/of
metaalfolielagen.

Kleurloos,
Gekleurd en
Vlak Glas

Te deponeren in de aangeduide containers.
Enkel lege, uitgespoelde flessen, bokalen en glazen.
Wat niet mag:
porselein, aardewerk, ampoules, spiegels, vlak glas, proefbuisjes, neonlampen;

Klein
Gevaarlijk
Afval

inkten, verven, brandstoffen, oliën en vetten, reinigingsmiddelen, fotonegatieven
en röntgenfoto's, TL-lampen, spaarlampen (geen gloeilampen), spuitbussen allerlei
(niet van cosmetica of voedingswaren), ...
Gelieve de instructie van de parkwachter te volgen
Vervallen medicijnen en resten moet u naar de apotheker terugbrengen.

P.M.D.

lege plastieken flessen en flacons; lege metalen verpakkingen uit staal of
aluminium (voeding, drank, cosmetica, …) en laminaatverpakking die vloeistoffen
heeft bevat (drankverpakkingen, wasverzachter,.
Wat niet mag:
alle andere plastic verpakkingen en voorwerpen (plastic potjes en vlootjes, plastic
zakken, folie...), aluminiumfolie, piepschuim, injectienaalden, baxters en ander
medisch afval
kunststoffolie of andere kunststof verpakkingen;
andere metalen verpakkingen, aluminiumfolie en metalen voorwerpen die niet in
de daartoe bestemde PMD-ZAK kunnen worden aangeboden;
andere stoffen zoals, steen, glas, enz.
hoe:
enkel in de officiële PMD-ZAK

Grofvuil

Al het restafval dat te groot of te zwaar is voor de gewone restafvalzak zoals
planken, plastieken buizen, stukken roofing, versleten meubilair, ...
Losse stukken samenbinden tot een pakket van 2m lang, 1m breed en max. 200
kg/m³.
Wat niet mag:
Geen autobanden, autowrakken, grond, krengen.

Bouw- en
sloopafval
(zuver)

Zuiver steenpuin, betonpuin, pannen, tegels, versteende cement, porselein,
servies, aardewerk, zand

Bouw- en
sloopafval
(gemengd)

Zuiver bouw- en sloopafval met een maximum vervuilingsgraad van 5 % (plastiek,
hout, e.d…..)

Oude Metalen Oud ijzer, metalen plaat of draad, blik, potten en pannen, buizen.
Wat niet mag:
betonijzer met beton.
Textiel

Afgedragen kleding en niet vervuilde stoffen

Tuinafval

bladeren, afgesneden bloemen, snoeihout, plantenresten, haagscheersel, gazonen wegbermmaaisel, boomwortels en boomstronken. Onder snoeihout worden
enkel takken met een diameter van minder dan 10 cm verstaan.
Wat niet mag:
dood hout zoals houten vensterlijsten, afvalhout van bouwwerven, geverfd hout,
hout vermengd met ijzer en andere materialen, ...

