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De Gemeenteraad, O.Z.,
06. Huishoudelijk reglement voor het gemeentelijk recyclagepark ‘De Meiren’ - Aanpassing

grasmaaisel.
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 29 november 2010 houdende het huishoudelijk

reglement voor het gemeentelijk recyclagepark ‘De Meiren’;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 8 mei 2013 om de

inwoners de gelegenheid te bieden om het grasmaaisel aan te bieden op het recyclagepark;
Overwegende dat hiervoor de definitie ‘grasmaaisel’ dient opgenomen te worden in het

huishoudelijk reglement voor het gemeentelijk recyclagepark ‘De Meiren’,
Gelet op de bespreking te zake;

Besluit met eenparigheid van stemmen :
Art. 1. Het huishoudelijk reglement voor het gemeentelijk recyclagepark ‘De Meiren’, goedgekeurd
door de gemeenteraad van 29 november 2010, op te heffen vanaf 1 juli 2013.
Art. 2. Het huishoudelijk reglement voor het gemeentelijk containerpark ‘De Meiren’, hierna
‘containerpark’ genoemd, goed te keuren met ingang van 1 juli 2013:
HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJK CONTAINERPARK “DE MEIREN”
1. Definities parkwachter en bezoeker
De parkwachter is een personeelslid van de gemeente aangesteld om toezicht te houden op het
containerpark.
Hebben toegang tot het containerpark:
- alle inwoners van de gemeente Rijkevorsel,
- eigenaars van tweede verblijven,
- zij die over een eigendom in de gemeente beschikken,
- alle bedrijven en zelfstandigen die hun exploitatie hebben in de gemeente Rijkevorsel en dit enkel op
dinsdag, woensdag en donderdag, tijdens de openingsuren.
2. Toegangsprocedure
Iedere bezoeker moet de toegangsprocedure volgen:
2.1. Enkel met een containerparkbadge kan men toegang krijgen tot het containerpark.
2.2. De aanlevering dient steeds te gebeuren via de inrit van het containerpark.
2.3. Indien enkel niet-betalende fracties aangeleverd worden kunnen deze gelost worden in de

daarvoor bestemde containers op het niet-betalende gedeelte.
2.4. Indien betalende fracties aangeleverd worden moet het voertuig op de weegbrug ‘in’ voor de

slagboom gepositioneerd worden.
2.5. De bezoeker mag zijn voertuig niet verlaten op de weegbrug.
2.6. Na gebadged te hebben zal de parkwachter bepalen welke fracties er worden aangeleverd.
2.7. Na registratie en weging wordt er toelating gegeven om het betalende gedeelte van het

containerpark op te rijden, bijgevolg zal de slagboom aan het einde van de weegbrug
automatisch opengaan.  Op aanwijzing van de parkwachter zal de bezoeker de afvalstoffen
deponeren op de daarvoor voorziene plaatsen.  Er mag slechts één fractie per weging gelost
worden.

2.8. Na de betalende fractie gelost te hebben positioneert men het voertuig op de weegbrug ‘uit’.
Na identificatie met de badge zal de uitweging gebeuren (tarragewicht wordt geregistreerd).
Vervolgens zal het systeem het nettogewicht berekenen en het bijhorende te betalen bedrag.
Na bevestiging van akkoord zal dit bedrag van de badge in mindering worden gebracht.  Er zal
een ticket geprint worden met daarop een aantal gegevens waaronder de aangeleverde fractie,
het gewicht en het betaalde bedrag.



2.9. Indien het bedrag op de badge ontoereikend is zal ook hiervan melding worden gemaakt op het
ticket.  Het bedrag zal aangezuiverd moeten worden voor het volgende bezoek.

2.10. Na betaling zal de slagboom automatisch opengaan en kan de bezoeker het containerpark
verlaten.

2.11. Bij nog een betalende fractie moet de cyclus opnieuw gevolgd te worden.
Belangrijke aandachtspunten :
Er dient rekening gehouden te worden met volgende beperkingen wat betreft de aanlevering.
Maximum lengte van de voertuigen die aanleveren is 9,5 meter, d.i. een voertuig inclusief
aanhangwagen. Buiten dit formaat kan er niet gewogen worden en bijgevolg wordt de bezoeker de
toegang tot het containerpark ontzegd.  Bovendien geldt dat manoeuvreren met voertuigen met een
lengte boven 10 meter op het containerpark een gevaar voor andere bezoekers is.  Het maximum
gewicht (voertuig + lading) bij aanlevering is beperkt tot 10 ton.
3. Aan te leveren afvalstoffen
Huishoudelijke afvalstoffen zijn afvalstoffen afkomstig van de normale werking van een huishouden.
Met huishoudelijk afval gelijkgesteld bedrijfsafval mag eveneens aan de van toepassing zijnde
toegangsprocedure en de gangbare tarieven aangeleverd worden.
De volgende afvalstoffen van huishoudelijke oorsprong kunnen aangeleverd worden, rekening
houdend met de voorwaarden en beperkingen opgelegd in de onderstaande hoofdstukken;
3.1. Hol glas: enkel flessen en bokalen

Wit glas en gekleurd glas moet gescheiden worden aangeboden.  Het hol glas moet leeg en
voldoende gereinigd zijn.
Verboden: autoruiten, vlak glas zoals ruiten, spiegels, gewapend glas …..

3.2. Papier en karton
O.a. tijdschriften, kranten, brieven, oude boeken, reclamefolders, computerlistings, papieren en
kartonnen verpakkingen, …
Verboden: vuil of vet papier, papieren zakdoekjes, papieren tafellakens, keukenrolpapier,
behangpapier, cementzakken, carbonpapier, aluminiumpapier, cellofaanpapier, zelfklevend
papier, …

3.3. PMD: plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons:
Verplicht aanleveren in een blauwe PMD-zak.
Flessen en flacons (eventueel platgedrukt en met hun dop) van: water, limonade, fruit- en
groentesappen, melk, afwas- en onderhoudsproducten (vloeibaar of in poeder), wasproducten
en wasverzachter, producten voor bad of douche bleekmiddelen, gedistilleerd water, …
Metalen verpakkingen: drankblikjes, conservenblikjes, schroefdoppen, kroonkurken en deksels
van flessen en bokalen, dozen en bussen, spuitbussen van voedingsmiddelen en cosmetica,
aluminium schoteltjes, schaaltjes en bakjes, …
Drankkartons voor vloeibare producten (fruitsap, melk, …).
Verpakkingen volledig ledigen, maximum volume: 8 liter.
Verboden: plastic potjes en vlootjes, bidons van motorolie, verpakkingen van giftige of
gevaarlijke producten (insecticiden, onkruidverdelger …), plastic zakken, plastic film en folie,
aluminiumfolie, spuitbussen van verf, oplosmiddelen, pesticiden of andere gevaarlijke
producten, … .

3.4. Gemengde plastic:
- huishoudelijk plastics (geen flessen en flacons): o.a. botervlootjes, kuipjes, potjes, …
- harde plastics: wasmanden, speelgoed, tuinstoelen en –tafels, …
Verboden: landbouwfolies

3.5. Oude metalen: ontdaan van plastic, textiel,
Ferrometalen: o.a. fietsen, kachels, metalen meubelen
Non-ferrometalen: o.a. aluminium, lood, zink, koper, inox, …
Verboden: elektrische en elektronische apparaten.

3.6. Tuinafval: plantenresten, haagscheersel, bladeren
Verboden: graszoden, keukenafval, dierlijke mest, groenafval met verontreinigingen zoals
stenen, aarde, plastic, beton, …

3.7. Grasmaaisel : alle grasmaaisel tot maximum 5 dagen oud
3.8. Snoeihout

Verboden: boomstronken
Maximum 20 cm diameter, maximum lengte 2 meter

3.9. Boomstronken
Boomstronken: ontdaan van zand

3.10. Herbruikbaar houtafval
Onbehandeld hout, ontdaan van toebehoren zoals sloten, hengsels, glas, niet-houten bekleding
of vulling, …
Verboden: geïmpregneerd hout of hout behandeld met carboline

3.11. Autobanden



Alleen banden van particulieren: banden van personenwagens, bestelwagens, lichte
bedrijfsvoertuigen, 4X4, aanhangwagens, motoren en scooters (ook banden op velg)
maximum 4 autobanden per voertuig per dag.

3.12. KGA: klein gevaarlijke afval
Enkel kleine hoeveelheden met een maximum van 60 liter.
Verplicht afgeven aan de parkwachter.
O.a. gif- en bestrijdingsmiddelen, afwas- en schoonmaakproducten, onderhoudsmiddelen,
batterijen, cosmetica, TL-lampen, halogeenlampen, spaarlampen, chemicaliën, spuitbussen
van verven, pesticiden, insecticiden, zuren, brandblusapparaten, minerale oliën, …
Verboden: oude en vervallen geneesmiddelen (naar de apotheker), gasflessen, explosieven,
vuurwapens en munitie.

3.13. Videobanden en muziekcassettes
Zonder hoes
Verboden: dvd’s, cd-roms, diskettes

3.14. Piepschuim: enkel wit en zuiver
Verboden: isolatieschuim, PU, vervuilde piepschuim, andere kunststoffen

3.15. AEEA: afgedankte elektrische en elektronische apparaten
Vijf grote groepen:
Grote huishoudelijke apparaten: o.a. koel- en vriesapparaten, (af)wasmachine, microgolfoven,
…
Kleine huishoudelijke apparaten: o.a. mixer, koffiezetapparaat, stofzuiger, …
Audio-video apparatuur: o.a. computers, fax, …
Gereedschappen en tuingereedschappen: o.a. grasmaaier, boormachine …
De volledige toestellen worden aanvaard, losse onderdelen niet.

3.16. Vlak glas: enkel wit en zuiver met of zonder afstandhouders
Verboden: geschilderd glas, hol glas, gelaagd glas (autoruiten, kogelvrij glas, kookplaten),
pyrex, glas in lood, steenachtige materialen (porselein, steen, keramiek), …

3.17. Steenpuin – Betonpuin
Verboden: cementbetonproducten (eterniet), asbestcement, cellenbeton, gyproc (gipsplaten),
asfalt, cementzakken, betonplaten en –zakken, pleister, …

3.18. Grof vuil: afvalstoffen die niet kunnen herbruikt en/of gerecycleerd worden en die te groot en/of
te zwaar zijn voor het recipiënt bestemd voor het huishoudelijk afval (zak of container), …
O.a. matrassen, behangpapier, cementzakken, isolatiemateriaal, …
Verboden: huisvuil, eterniet, asbest, cellenbeton, gyproc (gipsplaten), gips, kalk, roofing,
dwarsligger (treinbielzen), PVC ‘enkel buizen en hulpstukken, dakgoten, venster- en
deurprofielen zonder glas, rolluiken, wand- en plafondbekleding en kabelgoten).

3.19. Eterniet: in een container met dekzeil
Golfplaten en leien
Niet breken, stof vermijden.

3.20. Cellenbeton, gyproc (gipsplaten), kalk, roofing.
3.21. Dwarsliggers (hout)

= treinbielzen
3.22. PVC (uit de bouw):

O.a. buizen en hulpstukken (aan- en afvoer, elektriciteit), regenwaterafvoer (dakgoten), venster-
en deurprofielen (zonder glas), rolluiken, wand- en plafondbekleding (planchetten), kabelgoten,
…
Verboden: ramen en deuren (-profielen), met glas, kunststof gereedschap, kunststof speelgoed,
bloempotten, tuinmeubelen, verpakkingsmateriaal, andere harde kunststof, …

3.23. Landbouwfolie:
Geen permanente aanvoer, enkel tijdens specifieke campagne na bekendmaking.
Zuiver aanvoeren: de folies dienen bezemschoon te zijn.
Verboden: netten, zeilen, autobanden, harde kunststoffen, tuinbouwfolie en geperforeerde folie,
nopjesfolie, koorden en touwen, oogstresten en zand.

3.24. Herbruikbaar textiel
Proper in zakken aanleveren

3.25. Kringloopcentrum
Herbruikbare goederen
Verplicht laten nazien door de parkwachter

Bij eventuele interpretatiemogelijkheden of een aangeboden afvalstof al dan niet behoort tot één
welbepaalde categorie, zoals hierboven opgenomen, is de visie van de parkwachter doorslaggevend.
Indien de bezoeker hiermee niet akkoord kan gaan, mogen de aangeboden afvalstoffen niet worden
aangeleverd en wordt de toegang tot het containerpark ontzegd.
4. Tarieven
4.1. Eenheidstarieven van toepassing vanaf 27 oktober 2009:



De gemeenteraad stelt het retributiereglement vast voor het gebruik van het containerpark
voor volgende afvalstoffen:
- tuinafval, snoeihout, boomstronken
- steenpuin – betonpuin
- eterniet
- cellenbeton, gyproc (gipsplaten), gips, kalk, roofing
- dwarsliggers (hout)
- PVC
- grof vuil
- herbruikbaar houtafval
- vlak glas
- landbouwfolie (enkel tijdens specifieke campagne)

Opgelet!  Bij de aanlevering van meerdere betalende fracties wordt het tarief van de duurste fractie
toegepast op het totale gewicht.  Dit kan vermeden worden door slechts één betalende fractie per keer
aan te bieden!
4.2. Betaling

De bezoeker betaalt de rekening aan de betaalzuil via de containerparkbadge.  Na betaling zal
de bezoeker een ticket ontvangen.

5. Aanlevering
De aan te leveren afvalstoffen dienen zoveel mogelijk op voorhand gesorteerd te worden, zodat het
afladen ervan op het containerpark eenvoudig en snel kan gebeuren.
De aan te leveren afvalstoffen en de hoeveelheid worden bij elke aanlevering door de parkwachter
gecontroleerd.
KGA dient verplicht te worden afgegeven aan de parkwachter.
De bezoeker zorgt mee voor de reinheid op het containerpark!
6. Praktische afspraken
Op het containerpark is een reglement van toepassing waaraan iedere bezoeker zich strikt dient te
houden.
6.1. De richtlijnen van de parkwachter moeten door iedere bezoeker strikt nageleefd worden.
6.2. De parkwachter kan bij vaststelling van onregelmatigheden personen de toegang tot het

containerpark weigeren.
6.3. Dieren zijn verboden op het containerpark.
6.4. Kinderen onder de 12 jaar dienen steeds door een begeleider vergezeld te zijn.
6.5. Kinderen onder de 12 jaar moeten in de wagen blijven of aan de hand gehouden worden.
6.6. KGA dient verplicht te worden afgegeven aan de parkwachter.
6.7. De bezoeker moet op verzoek van de parkwachter zijn identiteit bewijzen.
6.8. Het is verboden:

- afval aan de poort, in de omgeving van het containerpark of op een andere plaats dan door
de parkwachter aangeduid, achter te laten.
- te roken op het containerpark.
- afvalstoffen uit de containers te halen of mee te nemen uit de containers.
- vaten of containers te openen.
- afvalstoffen uit te laden voor de ingang van het containerpark en ze binnen te dragen in het
containerpark.

6.9. De bezoeker betreedt het containerpark op eigen verantwoordelijkheid.  De gemeente
Rijkevorsel kan niet aansprakelijk gesteld worden voor diefstal of gebeurlijke ongevallen.

7. Openingsuren
Het containerpark is geopend:
Openingsuren:
maandag gesloten gesloten
dinsdag 08.00 uur – 12.00 uur 12.30 uur – 19.00 uur
woensdag 08.00 uur – 12.00 uur 12.30 uur – 15.30 uur
donderdag 08.00 uur – 12.00 uur gesloten
vrijdag 08.00 uur – 12.00 uur 12.30 uur – 15.30 uur
zaterdag 08.00 uur – 14.00 uur

Het containerpark is gesloten op zon- en feestdagen.  Bijkomende brug- en sluitingsdagen worden
jaarlijks bepaald door het college van burgemeester en schepenen en bekendgemaakt in het
gemeentelijk informatieblad.
Aldus gedaan te Rijkevorsel, in zitting datum als boven.

Voor eensluidend uittreksel :



op bevel :
De Gemeentesecretaris, De voorzitter van de gemeenteraad,

Adams B. Van Nyen L.


