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Art. 1:  Doel 

Het containerpark, gelegen Waregemseweg 35 te 9790 Wortegem-Petegem,  is bedoeld om de gescheiden 

inzameling van huishoudelijke en daarmee gelijkgestelde afvalstoffen en Klein Gevaarlijk Afval (KGA) van 

huishoudelijke oorsprong mogelijk te maken, met het oog op maximale recyclage van deze stoffen. 

Op 1 juni 2012 trad het VLAREMA (het Vlaams Reglement voor het duurzaam beheer van 
Materiaalkringlopen en Afvalstoffen), beter gekend als het materialendecreet, in werking. Het VLAREMA 
bevat meer gedetailleerde voorschriften over (bijzondere) afvalstoffen, grondstoffen, selectieve inzameling, 
vervoer, de registerplicht en de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid. Het wettelijk kader van 
VLAREMA wordt bepaald door de Vlaamse overheid  en OVAM controleert de uitvoering ervan. Naar 
aanleiding van de goedkeuring van het VLAREMA en haar wettelijke verplichtingen (onder andere de 
tarieven die gemeenten moeten aanrekenen bij de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen),  wenst het 
gemeentebestuur het principe van “de vervuiler betaalt” te hanteren.  

 
Art. 2:  Definities 

 Bedrijfsafval vergelijkbaar met huishoudelijk afval : papier & karton, flessenglas, oude metalen, 
houtafval, harde plastics, EPS, bouwafval, groenafval, landbouwfolie en KGA. 

 Huisvuil-restafval : niet recycleerbaar afval dat past in de groene diftarcontainer en wordt opgehaald via 
de huis-aan-huis-ophaling. 

 
Art. 3:  Toegankelijkheid 

§ 1. Het gemeentelijk containerpark  is toegankelijk voor de aanvoer van huishoudelijke afvalstoffen voor: 

 de inwoners van de gemeente Wortegem-Petegem die ingeschreven zijn in het bevolkings-, wacht- of 

vreemdelingenregister van de gemeente; 

 eigenaars en/of gebruikers van 2de verblijven; 

 personen die in Wortegem-Petegem een pand bouwen, renoveren, hebben gekocht of hebben gehuurd, 

mits voorlegging van de nodige bewijsstukken; 

 niet-inwoners die komen voor een inwoner van Wortegem-Petegem en dit kunnen aantonen aan de 

hand van de identiteitskaart. 

 

§ 2. Het gemeentelijk containerpark is toegankelijk voor de aanvoer van bedrijfsafval, vergelijkbaar met 

huishoudelijk afval voor: 

 KMO’s, zelfstandige ondernemers, handelaars en bedrijven die in Wortegem-Petegem zijn gevestigd en 

dit kunnen bewijzen. 

 

§ 3.  Het gemeentelijk containerpark is toegankelijk voor de aanvoer van huishoudelijke afvalstoffen voor: 

 door de gemeente gekende en erkende verenigingen; 

 2de verblijven en bouwers/verbouwers; 

 scholen in de gemeente. 
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§ 4. Op het containerpark: 

 zijn enkel personen toegelaten die afval komen deponeren; 

 moeten kinderen jonger dan 12 jaar vergezeld zijn door een begeleider met gerechtigde toegang; 

 zijn dieren verboden. 

 

§5. Het is verboden te roken of vuur te maken op het containerpark. 

 

§ 6. Alle voertuigen worden toegelaten op het gemeentelijk containerpark. Per kruiwagen, per fiets en te 

voet is het containerpark ook toegankelijk. De snelheid op het containerpark wordt beperkt tot 5 km/uur 

en de motor wordt stilgelegd bij het lossen van de afvalstoffen. 

 

§ 7. Personen die niet beschikken over een geldige elektronische identiteitskaart of een toegangsbadge 

(aan te kopen bij de milieudienst van de gemeente) worden de toegang tot het containerpark geweigerd. 

 

§ 8. KMO’s en zelfstandige ondernemers, door de gemeente erkende en gekende verenigingen, scholen, 

eigenaars en/of gebruikers van 2de verblijven en bouwers/verbouwers kunnen een badge aankopen bij de 

milieudienst (met de aanvraagformulieren die als bijlagen 1 tem 4 bij dit reglement zijn gevoegd). Eén of 

meerdere toegangsbadges kunnen aangekocht worden. Bij verlies of diefstal wordt hiervan onmiddellijk 

aangifte gedaan bij de milieudienst, teneinde de badge te blokkeren. Een nieuwe badge kan aangekocht 

worden tegen het geldende tarief. De badge blijft maximum 5 jaar geldig en zolang aan de voorwaarden 

beschreven in artikel 3 paragrafen 2 en 3 is voldaan. Het gemeentebestuur kan niet verantwoordelijk 

gesteld worden voor het onrechtmatig gebruik van een badge (bijvoorbeeld bij diefstal, …). 

 

§ 9. Om toegang te krijgen tot zowel het gratis als het betalend gedeelte van  het containerpark  moet 

steeds de 6 maandelijkse diftar heffing correct en tijdig vereffend zijn. Indien er nog openstaande vervallen 

heffingen zijn, wordt de toegang tot het containerpark geweigerd. 

 

§ 10. De gebruikers betreden het containerpark op eigen verantwoordelijkheid. Het gemeentebestuur is 

niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen die zich op het containerpark voordoen. Het zal daarom 

volledige afstand nemen van ongevallen die zich tussen diverse aanvoerders of medepassagiers voordoen. 

Schade, door derden aangebracht aan de inrichting of aan de uitrusting van het containerpark, zal op deze 

verhaald worden. 

 

Art. 4:  Openingsuren 

§ 1.  Het containerpark is geopend voor iedereen op volgende dagen en uren: 

Maandag-dinsdag-vrijdag-zondag-feestdagen GESLOTEN 

Woensdag van 9u30 tot 12u00 en van 12u30 tot 17u00 

Donderdag van 12u30 tot 18u30 

Zaterdag van 9u30 tot 12u00 en van 12u30 tot 17u00 

 

Het containerpark is bijkomend geopend voor zelfstandigen, mits voorafgaande afspraak op volgende 

dagen en uren:  

Dinsdag van 9u30 tot 12u00 

Donderdag van 9u30 tot 12u00  
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§ 2. Het containerpark is enkel toegankelijk tijdens de voorziene openingsuren. De openingsuren worden 

vastgesteld door het College van Burgemeester en Schepenen en zijn duidelijk zichtbaar aangebracht aan 

de ingangspoort en consulteerbaar op de afvalkalender en de gemeentelijke website. Bezoekers dienen 

zich minstens 15 minuten voor sluitingsuur aan te melden. In uitzonderlijke gevallen kan het College 

afwijken van de vermelde openingsuren. 

 

§ 3. Het achterlaten van afvalstoffen buiten de omheining van het containerpark wordt aanzien als 

sluikstorten, waarop het desbetreffend politiereglement van toepassing is. 

 

Art. 5: Werking 

§ 1. De aanvoer van afval op het containerpark wordt beperkt tot 5 m³ per dag, ongeacht het aantal 

bezoeken. Grotere hoeveelheden (> 5m³) kunnen enkel op het containerpark aangenomen worden mits 

voorafgaande toestemming van de milieudienst van de gemeente. Er wordt een éénmalige toelating 

opgemaakt voor een bepaalde datum, die de aard en de hoeveelheid van het afval vermeldt. Dergelijke 

toelating wordt nooit uitgereikt voor een zaterdag.  

 

Aanvoer van afval in hoeveelheden en/of frequenties die duiden op omvangrijke verbouwingen en 

werkzaamheden (zoals bijvoorbeeld afbraak van een woning, …) worden niet toegelaten. In dit geval 

voorziet de betrokkene in eigen voorzieningen door bijvoorbeeld het plaatsen van een afvalcontainer. 

 

§ 2. De afvalstoffen moeten vooraf zoveel mogelijk gesorteerd worden, teneinde de verblijfsduur van de 

gebruikers op het containerpark te beperken. De materialen worden door de aanbrenger zelf in de daartoe 

bestemde container gedeponeerd, zoals bij iedere container aangeduid. Indien de materialen verpakt 

worden aangevoerd, dienen zij uit de verpakking gehaald te worden en gedeponeerd op de daartoe 

voorziene plaats of container. Het gebruikte verpakkingsmateriaal wordt,  afhankelijk van zijn aard, weer 

meegenomen of  in de daartoe bestemde container achtergelaten. Bij twijfel wordt de 

containerparkwachter geraadpleegd. (Zie de praktische handleiding als bijlage 5 bij dit reglement gevoegd). 

 

§ 3. Het gemeentelijk containerpark staat onder toezicht van de parkwachters en de milieuambtenaar, die 

gemachtigd zijn en tot taak hebben: 

 na te gaan of de gebruikers wel degelijk voldoen aan de voorwaarden, onder meer door controle van de 

aard en hoeveelheid van de aangevoerde afvalstoffen en de éénmalige toelating zoals voorzien in 

artikel 5  § 1. 

 de toegang te weigeren aan al wie niet aan de voorwaarden voldoet. 

 aanwijzingen te geven in verband met het circuleren van de voertuigen en het lossen van de 

afvalstoffen. De aanwijzingen van de toezichters moeten opgevolgd worden. Het oordeel van de 

parkwachters is ontegensprekelijk. 

 na te gaan of de afvalstoffen op de voorziene plaatsen worden gedeponeerd en ervoor te zorgen dat de 

voorgeschreven richtlijnen worden nageleefd. Het achterlaten van materialen die niet aanvaard worden 

op het containerpark of materialen niet correct deponeren na een terechtwijzing van de parkwachter, 

wordt aanzien als sluikstorten waarop het desbetreffend politiereglement van toepassing is. 

 de gebruikers die het reglement niet nakomen, op hun tekortkomingen te wijzen en hen desgevallend 

aan te manen het containerpark onmiddellijk te verlaten en hierover te rapporteren aan het College van 
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Burgemeester en Schepenen en de politie. De officieren en agenten van de gerechtelijke politie en de 

hulpagenten van de politie zijn gemachtigd om inbreuken op deze reglementering vast te stellen. 

 er op toe te zien dat de gebruikers van het containerpark de omgeving van de containers en de overige 

ruimte van het containerpark steeds zo rein mogelijk houden. Zij kunnen door de parkwachter verzocht 

worden om het door hen bevuilde terrein te reinigen. 

 het containerpark tijdelijk te sluiten bij overbelasting of indien dat voor een goed beheer noodzakelijk is. 

 

De parkwachters hebben niet de opdracht te helpen bij het uitladen, lossen of deponeren van afvalstoffen. 

Iedere gebruiker van het containerpark wordt geacht het vigerende reglement te kennen. Door het 

betreden van het containerpark aanvaardt de gebruiker  de naleving ervan. 

 

Art. 6:  Toegelaten afvalstoffen 

§ 1. Het containerpark is geen stortplaats. Alleen materialen die kunnen gerecupereerd of gerecycleerd 

worden of uit milieuhygiënische overwegingen uit het huisvuil moeten verwijderd worden, mogen op het 

containerpark aangeboden worden.  

 

§ 2. Volgende materialen en hoeveelheden worden op het containerpark aanvaard met een maximum van 

5 m³/dag (zie tevens de praktische handleiding met uitgebreide informatie over de verschillende fracties, 

als bijlage 5 bij dit reglement gevoegd,): 

FRACTIES PARTICULIEREN-VERENIGINGEN- 

SCHOLEN -2
DE

 VERBLIJVEN- 

BOUWERS/VERBOUWERS 

KMO’S 

ZELFSTANDIGE ONDERNEMERS 

 Gratis vs. 

betalend 

Max. toegelaten 

hoeveelheid/dag 

Gratis vs. 

betalend (*2) 

Max. toegelaten 

hoeveelheid/dag 

flessenglas (wit & gekleurd) Gratis 5 m³/dag Gratis 5 m³/dag 

AEEA (afgedankte elektrische en 

elektronische apparaten) 

Gratis 5 m³/dag Gratis 5 stuks 

luier- en incontinentieafval (*1) Gratis  5 m³/dag Gratis 5 m³/dag 

batterijen Gratis 5 m³/dag Gratis 5 m³/dag 

autobatterijen Gratis 2 stuks Gratis 10 stuks 

TL lampen Gratis 20 stuks Gratis 20 stuks 

oliën en vetten Gratis 5 m³/dag Betalend  25 liter 

motorolie Gratis 5 m³/dag Betalend 25 liter 

papier & karton Gratis 5 m³/dag Betalend 5 m³/dag 

oude metalen Gratis 5 m³/dag Betalend 5 m³/dag 

autobanden Gratis 4 stuks Betalend 50 stuks 

piepschuim/isomo Gratis 5 m³/dag Betalend 5 m³/dag 

textiel Gratis 5 m³/dag Betalend 5 m³/dag 

klein gevaarlijk afval (KGA) Gratis 5 m³/dag Betalend 5 m³/dag 

rookdetectoren (ionisch geladen) Gratis 5 stuks Betalend 20 stuks 

plastic folies Gratis 5 m³/dag Betalend 5 m³/dag 

bloempotjes Gratis 5 m³/dag Betalend 5 m³/dag 

kringloopgoederen Gratis 5 m³/dag Betalend 5 m³/dag 

zuiver steenpuin (COPRO) Gratis 5 m³/dag Betalend 5 m³/dag 

vlak glas en gewapend vlak glas Gratis 5 m³/dag Betalend 5 m³/dag 

gebonden asbest < 200 kg/jaar of Gratis 200 kg of  Betalend 5 m³/dag 
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10 platen 10 platen 

gebonden asbest > 200 kg/jaar of 

10 platen (*3) 

Betalend  5 m³/dag Betalend 5 m³/dag 

zuiver gazonmaaisel, aangeleverd 

in zakken, tonnen, ed. (*4) 

Gratis 5 m³/dag Betalend 5 m³/dag 

groenafval (tuinafval-snoeihout-

zuiver gazonmaaisel in bulk (*4)) 

Betalend 5 m³/dag Betalend 5 m³/dag 

houtafval Betalend 5 m³/dag Betalend 5 m³/dag 

harde plastics Betalend 5 m³/dag Betalend 5 m³/dag 

boomstronken Betalend 5 m³/dag Betalend 5 m³/dag 

zuivere aarde Betalend 5 m³/dag Betalend 5 m³/dag 

grof huisvuil Betalend 5 m³/dag Betalend 5 m³/dag 

kalk, gips en cellenbeton Betalend 5 m³/dag Betalend 5 m³/dag 

steenpuin (niet-COPRO) Betalend 5 m³/dag Betalend 5 m³/dag 

landbouwfolies Betalend 5 m³/dag Betalend 5 m³/dag 

*1: Afvalzakken voor luiers en incontinentiemateriaal kunnen aangekocht worden bij de dienst burgerzaken 

en op het containerpark (conform het retributiereglement). 

*2: Conform het belastingsreglement. 

*3: Elk gezin heeft recht op het gratis aanvoeren van 200 kg of 10 platen gebonden asbest per kalenderjaar. 

Extra hoeveelheden worden belast conform het belastingsreglement. 

*4: Voor particulieren, verenigingen, scholen, 2de verblijven en bouwers/verbouwers is de aanvoer van 

zuiver gazonmaaisel gratis tot en met 5 m³/dag indien het wordt aangeleverd in zakken, tonnen, ed.; indien 

het wordt aangeleverd in bulk is het betalend. 

 

De specificaties per fractie die worden aangeduid op het containerpark, de website en/of op de 

afvalkalender zijn verplicht op te volgen. Deze lijst en de specificaties kunnen door het College van 

Burgemeester en Schepenen worden aangepast in functie van de wijzigingen betreffende sorteer- en 

recyclagemodaliteiten. 

 

Art. 7:  Niet toegelaten afvalstoffen 

§ 1. Volgende materialen kunnen niet op het containerpark afgegeven worden (zie tevens praktische 

handleiding voor uitgebreide informatie over de verschillende fracties): 

 gewoon huisvuil-restafval; 

 oude en vervallen geneesmiddelen; 

 dierlijk afval, slachtafval en krengen; 

 mest, al dan niet vermengd met stro; 

 bedrijfs- en industrieafval (ander dan bedrijfsafval vergelijkbaar met huishoudelijk afval); 

 groenten- en fruit(afval); 

 gasflessen; 

 radioactieve stoffen; 

 explosieve stoffen, inclusief munitie, vuurwapens, (niet) afgevuurd vuurwerk; 

 voertuigwrakken; 

 PMD. 

Deze lijst kan door het College van Burgemeester en Schepenen worden aangepast in functie van de 

wijzigingen betreffende sorteer- en recyclagemodaliteiten. 
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Art. 8:  Politiereglement 

Alle bepalingen opgenomen in de algemene politieverordening  van 25 september 2014 en die betrekking 

het hebben op het gemeentelijk containerpark, worden opgeheven en vervangen door de algemene 

politieverordening  van 29 juni 2017 

 

Art. 9:  Toepassing 

Dit reglement treedt in werking vanaf 01/07/2017, waardoor het voorgaande containerpark-reglement 

wordt opgeheven. 

 

 

Voor meer informatie kunt u terecht bij: 

 Dienst milieu op 056/68.81.14 of per e-mail:             milieudienst@wortegem-petegem.be 

Het gemeentehuis is open voor het publiek van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 12u00 en op 

donderdag tevens van 13u00 tot 18u30. 

 Op het gemeentelijke containerpark tijdens de openingsuren 

 De afvalkalender en de gemeentelijke website:        www.wortegem-petegem.be 

 I.VL.A. (intercommunale):                                              www.ivla.be – 0800/90.270 (groene lijn) 

 Uw Diftar-site:         http://ivla.mijncontainer.be/ 

 De afval applicatie:         www.afvalwijzer.be 

 De afvalapplicatie voor android en iphone      

 

 Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij:          www.ovam.be                        

 

Bijlagen: 

1. Aanvraagformulier toegangsbadge KMO’s en zelfstandig ondernemers 

2. Aanvraagformulier toegangsbadge gekende & erkende verenigingen 

3. Aanvraagformulier toegangsbadge scholen 

4. Aanvraagformulier toegangsbadge gebruikers en/of eigenaars2
de

 verblijven  

5. Praktische handleiding 
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