Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad
Datum:
Aanwezig:

Afwezig:

16 december 2019
Bert Doise, voorzitter; Marc Lewyllie, burgemeester; Wieland De Meyer, Dirk Baekelandt,
Jean-Pierre Geelhand de Merxem, schepenen; Hilde Stragier, voorzitter bijzonder comité
voor de sociale dienst; Bernard Heens, Luc Caenepeel, Geert Debergh, Bart Vanacker,
Carla Cardinael, Ward Dierickx, Lieve D’Haene, Eddy Gryson, Bieke Dewaele, Jolien
Deklerck, Sarah Vandelanotte, Evelyne Gaudissabois, Ivo Fonteyne, raadsleden; Jef
Huyghe, algemeen directeur.
Marc Lewyllie, burgemeester; Ivo Fonteyne, raadslid.

Openbare zitting. 16. Afdeling Ruimte – Reglement op de afvalpreventie en selectieve afvalinzameling
bij publiek toegankelijke evenementen.
De gemeenteraad
Gelet op artikels 40 en 41 van het Decreet Lokaal Bestuur betreffende de bevoegdheden van de
gemeenteraad;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 22 maart 2019 tot wijziging van het besluit van de
Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, het
besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5
april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, het besluit van de Vlaamse Regering van
17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van
materiaalkringlopen en afvalstoffen en het besluit van de Vlaamse Regering van 21 juni 2013 betreffende
dierlijke bijproducten en afgeleide producten;
Overwegende dat het ter bescherming van het leefmilieu noodzakelijk is afval tot een minimum te
beperken en selectief in te zamelen;
Overwegende dat het reglement van 2011 geactualiseerd diende te worden en het ontwerp van dit
nieuwe reglement op 4 december 2019 principieel werd goedgekeurd door het college van burgemeester
en schepenen;
Overwegende de tussenkomst van raadslid Geert Debergh;
Overwegende de tussenkomst van schepen Jean-Pierre Geelhand de Merxem;
Besluit: - met algemene stemmen Artikel 1
Afval dient zoveel als mogelijk vermeden te worden. Afval dat niet vermeden kan worden dient op zijn
beurt zoveel als mogelijk correct gesorteerd en afgevoerd te worden ter recyclage of verwerking. Er
dienen de nodige maatregelen getroffen te worden om een correcte, selectieve inzameling goed te laten
verlopen.
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Artikel 2
Organisatoren kunnen steeds gebruik maken van de gemeentelijke, publieke informatiepanelen om
publiciteit te voeren. Dit gebeurt op aanvraag.
Artikel 3
Bij het verspreiden van reclamedrukwerk of gratis publicaties tijdens een evenement dienen in een
perimeter van 250 meter rond de ingang(en) de nodige maatregelen getroffen te worden om het afval
afkomstig van dit drukwerk of publicaties te vermijden of op te ruimen. Indien de verspreiders geen
maatregelen nemen, kan de gemeente de kosten voor het opruimen van dit drukwerk of publicaties
verhalen op de verantwoordelijke van dit drukwerk of publicaties(1).
Artikel 4
Reclameborden, affiches en andere reclamemiddelen die in strijd met deze verordening worden gebruikt,
aangewend of geplaatst, kunnen worden verwijderd door de gemeentelijke diensten op kosten van de
overtreder die ze plaatste of gebruikte.
Artikel 5
Voor wat betreft catering kan afval voorkomen worden door het aantal aangeboden verpakkingen te
beperken, door te schenken uit vaten of grootverpakkingen en door gebruik te maken van
consumentverpakkingen die herbruikbaar of recycleerbaar/composteerbaar zijn. Wegwerpverpakkingen
dienen maximaal vermeden te worden.
Artikel 6
Het gebruik van cateringmateriaal en éénmalige drankverpakkingen op evenementen is wettelijk
vastgelegd door de nieuwe regelgeving van de Vlaamse Regering van 22 maart 2019. Artikel 5.2.12.1 van
dit decreet stelt vanaf 1 januari 2020 een verbod in om op evenementen drank te serveren in recipiënten
voor éénmalig gebruik, tenzij de eventorganisator een systeem opzet dat garandeert dat minstens 90%
van deze recipiënten op het event gescheiden worden ingezameld. Vanaf 1 januari 2022 wordt dit
inzamelpercentage opgetrokken tot 95%. Het betreft hier zowel wegwerpbekertjes waarin drank wordt
geserveerd, als drankverpakkingen, zoals éénmalige flessen, drankkartons en blikjes.
Artikel 7
De organisatoren van evenementen of de exploitant van een inrichting, gebouw of terrein waar deze
evenementen plaatsvinden, worden aangemoedigd om de te consumeren drank op het evenement aan
te bieden in glazen (indien de veiligheid van het evenement dit toelaat) of in herbruikbare bekers,
wanneer dit organisatorisch haalbaar en hygiënisch verantwoord is. Indien beide voorgaande gebruiken
niet mogelijk zijn, kan als optie recycleerbare/composteerbare bekers gebruikt worden.
Wegwerpverpakkingen dienen zoveel als mogelijk vermeden te worden.
Artikel 8
Herbruikbare bekers kunnen ontleend worden bij de uitleendienst van de gemeente Heuvelland, de
Kringwinkel of private aanbieders.
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Een preventief verbod op het verspreiden van flyers is volgens de Raad van State in strijd met de vrijheid van pers en mening.
Regulerende maatregelen bij het verspreiden van flyers kunnen wel worden opgelegd aan de verspreiders. Voorbeelden zijn het
voorzien van de nodige inzamelrecipiënten, werken met opruimers…
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Artikel 9
Alle afval op evenementen moet selectief ingezameld worden door de exploitant, door de organisator of
door de standhouders. Bijkomend geldt de plicht op het selectief inzamelen van alle afval op de tijdelijke
parkeerterreinen en tijdelijke campings die ter gelegenheid van een evenement worden ingericht. Met
het oog op het realiseren van de selectieve inzameling, voorziet de organisator in de nodige recipiënten.
De organisator zorgt er tevens voor dat de recipiënten ten allen tijde effectief bruikbaar zijn voor het
selectief inzamelen van afvalfracties in kwestie. De organisator van het evenement staat eveneens in
voor de correcte afvalverwijdering van alle afvalfracties.
Artikel 10
Alle standhouders op een evenement zijn tijdens de duur van het evenement gehouden de hun
toegewezen standplaats te reinigen en hun afvalstoffen dagelijks mee te nemen of er zich van te ontdoen
via de door de organisator ter beschikking gestelde recipiënten. De organisator van een evenement moet
zo snel mogelijk en ten laatste 48 u na het beëindigen van het evenement het terrein en de eventuele
parkeer- en kampeergelegenheden volledig opgeruimd hebben. Enkel mits motivatie kan van deze timing
afgeweken worden. De organisator van een evenement is verantwoordelijk voor het verwijderen van alle
zwerfvuil in een perimeter van 50 meter rond de in –en uitgangen van het evenement. Afval mag niet
achtergelaten of gedeponeerd worden aan of in openbare vuilnisbakken.
Artikel 11
De inbreuken op deze verordening worden gestraft met politiestraffen, voor zover wetten, decreten,
algemene of provinciale verordeningen, op dit vlak geen andere straffen voorzien.
Artikel 12
De gemeenteraadsbeslissing ‘Reglement op de afvalpreventie en selectieve afvalinzameling bij publiek
toegankelijke evenementen (uitgezonderd in de gemeentelijke O.C.’s)’ van 27 juni 2011 wordt
opgeheven.
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