
Provincie OOST-VLAANDEREN 
Gemeente Zelzate 

 

 

POLITIEREGLEMENT OP HET STORTEN VAN HUISHOUDELIJKE 

AFVALSTOFFEN IN CONTAINERS OP HET GEMEENTELIJK 

RECYCLAGEPARK 

GESTEMD IN DE GEMEENTERAAD VAN ZELZATE VAN 1 JUNI 2015 

 

Artikel 1: ligging: 

Het recyclagepark van de gemeente is gelegen te 9060 Zelzate, Karnemelkstraat 5. 

Artikel 2: toegankelijkheid:  

In het recyclagepark mogen enkel huishoudelijke afvalstoffen worden aangeboden 

door particulieren wonende in Zelzate of Wachtebeke. 

Daarnaast wordt aan volgende personen/verenigingen/instanties, mits in het 

bezit te zijn van een badge verkrijgbaar bij de milieudienst van de gemeente 

Zelzate tegen betaling van 25 euro, toegang verleend: 

- Bedrijven - Handelaars – KMO’s – vrije beroepen – landbouwers met 

maatschappelijke zetel in Zelzate of Wachtebeke 

- Personen met een 2de verblijf in Zelzate of Wachtebeke 

- Toekomstige inwoners (personen die een woning aan het ver)bouwen zijn of 

personen die in Zelzate of Wachtebeke een woning huren, maar er nog niet 

onmiddellijk intrekken. Hiervoor dient een bewijs voorgelegd te worden aan 

het gemeentebestuur (bv. een eigendomstitel of huurovereenkomst) 

- Scholen gevestigd in Zelzate of Wachtebeke 

- Erkende gemeentelijke verenigingen (bvb. jeugdverenigingen, milieuraad, …) in 

Zelzate of Wachtebeke 

- Vreemdelingen ingeschreven in wachtregister of vreemdelingenregister in 

Zelzate of Wachtebeke 

- Aan familieleden van een overleden inwoner van Zelzate of Wachtebeke wordt 

één gratis badge die maximum 6 maand geldig is afgeleverd. 

Het recyclagepark is toegankelijk: 

Winterregeling (oktober t.e.m. maart): 

  openingsuren 

  van tot van tot 

maandag gesloten 

dinsdag 8u30 12u 13u 16u30 

woensdag 8u30 12u 13u 16u30 

donderdag 8u30 12u gesloten 

vrijdag 8u30 12u 13u 16u30 

zaterdag 8u30 12u 12u30 16u 

 

Zomerregeling (april t.e.m. september): 

  openingsuren 

  van tot van tot 

maandag gesloten 

dinsdag 8u30 12u 13u 18u30 

woensdag 8u30 12u 13u 16u30 

donderdag 8u30 12u gesloten 

vrijdag 8u30 12u 13u 16u30 

zaterdag 8u30 12u 12u30 16u 

Buiten de openingsuren is het recyclagepark niet toegankelijk voor personen, 

vreemd aan de dienst. Op zon- en feestdagen is het recyclagepark gesloten. 

Artikel 3: omschrijving afvalstoffen: 

Op het recyclagepark mogen enkel de afvalstoffen worden aangeboden vermeld op 

de containers en vermeld in het werkplan en de handleiding. 



Op het recyclagepark worden volgende afvalstoffen selectief ingezameld: 

 

Niet-recycleerbaar afval 

Asbesthoudend bouw- en sloopafval 

Recycleerbaar afval 

Banden 

Cellenbeton 

CD- en DVD-doosjes 

CD- en DVD- schijfjes 

Gemengd tuinafval 

Gips en pleister 

Harde plastics 

Hol glas(wit en gekleurd) 

Hout 

Isomo 

Kaarsresten 

Kurk 

Metalen 

Papier en karton 

Plastic bloempotten 

Plastic drankdoppen 

Plastic folies uitgezonderd landbouwfolie 

Plastic plantentrays 

PMD (plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen, drankkartons) (*) 

Roofing 

Snoeihout 

Steenpuin 

Spoordwarsliggers 

Textiel  

Vlak glas 

 

Gratis afval 

KGA (Klein gevaarlijk afval) (**)  

AEEA (Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten)(***) 

 

Grof vuil 

Groot huisvuil dat niet selectief wordt verzameld 

Tapijtafval 

 

(*) Het PMD dient te worden aangeboden en afgeleverd in de hiertoe 

voorgeschreven PMD-zak. 

(**) GEEN oude of vervallen geneesmiddelen en GEEN medisch afval (behalve 

injectienaalden afkomstig van patiënten die zichzelf de injecties toedienen af 

te leveren in een naaldcontainer te koop bij de apotheker)! 

(***) Eindverkopers dienen het AEEA aan te bieden op het ROS te Lokeren (IDM) 

Artikel 4: intern toezicht: 

Tijdens de openingsuren is het recyclagepark permanent onder toezicht van de 

dienstdoende, verantwoordelijke recyclageparkwachter. 

De recyclageparkwachter heeft ten allen tijde het recht om de identiteit te 

controleren van wie afvalstoffen naar het gemeentelijk recyclagepark brengt. 

Artikel 5: inwendige orde:  

Op het recyclagepark worden enkel personen toegelaten die afvalstoffen komen 

deponeren. 

Het is de recyclageparkwachter toegestaan de aanvoerders van afvalstoffen 

buiten de omheining te laten wachten indien er zich reeds teveel mensen op het 

recyclagepark bevinden. 

Kinderen onder de 12 jaar dienen vergezeld te worden door een begeleider. 

Het is verboden dieren te laten rondlopen op het recyclagepark. 



Bij het storten van afval moeten, naast de schriftelijk aangebrachte 

aanduidingen en richtlijnen, ook de richtlijnen van het personeel nageleefd 

worden. 

Artikel 6: verkeersregeling: 

De hoger genoemde afvalstoffen dienen zoveel mogelijk gesorteerd aangevoerd te 

worden teneinde de verblijfsduur van de bezoeker op het terrein te beperken. 

De snelheid is beperkt tot 10 km per uur. 

De bezoekers en de ophalers/verwerkers zijn ertoe gehouden de aanwijzingen van 

de toezichter te volgen. 

Artikel 7: straffen: 

Inbreuken op onderhavig reglement zullen gestraft worden met politiestraffen, 

met name geldboeten van 0,025 tot 0,620 EUR (te vermenigvuldigen met de 

wettelijk bepaalde factor) en/of gevangenisstraffen van 1 tot 7 dagen, voor 

zover door wetten of algemene verordeningen geen andere straffen voorzien zijn. 


