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AFVALGIDS

UITNEEMBAAR

Beste inwoner van Oudenburg
Nadat in onze aanpalende gemeenten het grof vuil en bouwen sloopafval haast overal betalend werd, conform het Vlaams
reglement voor het duurzaam beheer van materiaalkringlopen
en afvalstoffen (het Vlarema), kreeg Oudenburg opnieuw af te
rekenen met afvaltoerisme. In 2014 behaalden we zelfs de hoogste
cijfers van de regio wat betreft de hoeveelheid afval per inwoner,
met als gevolg dat de transport- en verbrandingsfacturen stegen
tot ver boven het Vlaamse gemiddelde. Een nieuwe en eerlijke
aanpak, gebaseerd op het principe ‘de vervuiler betaalt’, conform
de nieuwe Vlaamse regelgeving, drong zich op. Het Vlarema
heeft sinds juli 2013 een aantal minimum- en maximumtarieven
vastgelegd voor afvalstromen inzake huisvuil, grof vuil en
steenpuin. Het doel is een billijke kostenverdeling te garanderen,
recyclage te stimuleren en afvaltoerisme terug te dringen. Het
reglement van het containerpark werd daarom grondig herwerkt.
In het nieuwe reglement blijven de 24 gratis beurten voor de
gezinnen op jaarbasis, met hoeveelheden tot een halve kubiek,
behouden, behalve voor grof vuil, bouw- en sloopafval, banden
en treinbielzen. Er wordt een extra hoek voorzien voor selectieve
inzameling van harde plastics, plastic folies en plastic bloempotten
en plantentrays. Dit betekent dat deze afvalfracties niet langer
beschouwd worden als grof vuil. Inwoners die goed sorteren
zullen dus minder betalen. De tarieven blijven voor de bedrijven
ongewijzigd en zijn opgedeeld in 5 tariefklassen. Het vernieuwde
reglement treedt vanaf 6 januari 2015 in voege.
Alles wat in een huisvuilzak thuishoort, wordt wekelijks gratis
opgehaald. Papier, karton en PMD worden om de twee weken
huis-aan-huis ingezameld. Meer informatie hierover vind je in de
afvalkalender.

Hoe verloopt een bezoek aan het containerpark?
STAP 1: THUIS SORTEREN
Sorteer thuis alle afval, zorg ervoor dat het op een overzichtelijke
manier geladen is. Dit zal de vlotte afhandeling op het containerpark
zeker ten goede komen.
STAP 2: AANMELDEN EN IDENTITEITSCONTROLE
Je krijgt als inwoner van Oudenburg enkel toegang tot het containerpark
met jouw elektronische identiteitskaart of persoonlijke badge. Stop
jouw identiteitskaart of badge in de kaartlezer. De slagboom gaat open
en je kan binnenrijden. De parkwachter registreert jouw identiteit via
een draagbare pc.
Ook handelaars met zetel of vestiging te Oudenburg kunnen terecht
op het containerpark met een badge.

STAP 3: REGISTRATIE VAN AFVALSTOFFEN
Open de koffer van jouw wagen en toon aan de parkwachter welke
afvalstoffen je hebt meegebracht. De parkwachter registreert op dit
ogenblik de afvalstoffen die je bij je hebt op basis van het aangebrachte
volume of het aantal stuks.

STAP 4: DEPONEREN VAN AFVALSTOFFEN
Je kan de afvalstoffen deponeren in de daartoe bestemde containers.
Je volgt hiervoor de richtlijnen van de parkwachter op het plein.

Als inwoner van de stad Oudenburg is het logisch dat je weet
waar je terecht kan met het huishoudelijk afval in de gemeente.
Via deze nieuwe afvalgids proberen we je op een overzichtelijke
manier wegwijs te maken op ons containerpark en ook wat tips
mee te geven om afval te voorkomen.
Samen maken we werk van een propere stad. Bedankt voor de
samenwerking!

STAP 5: AANREKENING
Iedere inwoner heeft 24 gratis beurten voor het containerpark. Bij het
leveren van afvalstoffen wordt er hierbij minimaal 1 beurt afgetrokken.
Vanaf de 25e beurt wordt het containerpark voor alle afvalstoffen
betalend. Bepaalde afvalfracties zijn altijd betalend. Betalen dient men
te doen bij het verlaten van het park.

Ulrike Vanhessche
Schepen van milieu
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GEZINNEN | PARTICULIEREN

Toegestane fracties en tarieven containerpark vanaf 6 januari 2015
Tarief voor toegestane volumes

Beperkt in aanvoer tot

Tarief voor overmatig aanvoeren
per overschrijding

2,50 EUR per 0,5 m³

1 m³ per dag

2,50 EUR

Recycleerbaar bouw- en sloopafval

2,50 EUR per 0,5 m³
(1 emmer van 10 l/dag gratis)

2 m³ per dag

2,50 EUR

Inert, niet-recycleerbaar bouw- en
sloopafval (stortklasse 3)

5,00 EUR per 0,5 m³
(1 emmer van 10 l/dag gratis)

1 m³ per dag

2,50 EUR

Autobanden

4,00 EUR per stuk

4 banden per dag

2,50 EUR

Treinbielzen

1,00 EUR per 0,5 m

5 x 2,5 m per dag

2,50 EUR

Papier en karton

gratis

2 m³ per dag

2,50 EUR

Hol en vlak glas

gratis

1 m³ per dag

2,50 EUR

PMD

gratis

2 m³ per dag

2,50 EUR

Piepschuim

gratis

0,5 m³ per dag

2,50 EUR

Schroot

gratis

1 m³ per dag

2,50 EUR

Hout

gratis

1 m³ per dag

2,50 EUR

Harde plastics

gratis

1 m³ per dag

2,50 EUR

Plastic folies

gratis

1 m³ per dag

2,50 EUR

Plastiek bloempotten en plantentrays

gratis

1 m³ per dag

2,50 EUR

Asbesthoudend afval (**)

gratis

2 m³ per dag

2,50 EUR

gratis

2 m³ per dag

2,50 EUR

Herbruikbaar materiaal

gratis

2 m³ per dag

2,50 EUR

Motorolie

gratis

10 l per dag

2,50 EUR

Frituurolie

gratis

10 l per dag

2,50 EUR

AEEA (Afgedankte Elektrische en
Elektronische Apparaten)

gratis

2 m³ per dag

geen overmatige aanvoer toegelaten

KGA (Klein Gevaarlijk Afval)

gratis

huishoudelijke hoeveelheden geen overmatige aanvoer toegelaten

Fractie

GRATIS VOOR DE TOEGESTANE VOLUMES

ALTIJD BETALEND

Brandbaar (grof) vuil

(*)

Tuinafval

(*)

(**)

Grof vuil dat in de huisvuilzak past, hoort thuis in de huisvuilzak.			
Vanaf de 25e beurt dient voor elk bezoek een bijkomende retributie betaald te worden van 2,50 euro per schijf van 0,5 m³ bovenop de eerste schijf van 0,5 m³.

(**)

Voor alle afvalstoffen geldt vanaf de 25e beurt een retributie van 2,50 euro per bezoek.
Deze regeling geldt ook voor tweede verblijvers (24 gratis beurten met badge).

Speciale gevallen
• Leegmaken van woning bij verhuis naar een instelling of bij overlijden: 10 (extra) aanvoerbeurten (tijdelijke badge | periode van 1 maand)
• Bouwen of verbouwen in Oudenburg: 10 (extra) aanvoerbeurten (tijdelijke badge | periode van 6 maanden | 1x verlengbaar met 6 maanden)
VOORBEELD 1

VOORBEELD 2

VOORBEELD 3

VOORBEELD 4

Je beschikt nog over gratis beurten
en je brengt 1 m³ bouw- en
sloopafval (stortklasse 3). Dit bezoek
kost je 1 beurt en 10,00 euro (voor
het bouw- en sloopafval).

Je beschikt nog over gratis
beurten en je brengt het volgende
mee:
PMD,
glazen
flessen
en recycleerbaar bouw- en
sloopafval. Het volume PMD en
flessen is 0,4 m³ en het volume
bouw en sloopafval is 0,5 m³. Dit
bezoek kost 1 beurt en 2,50 euro
(voor bouw- en sloopafval).

Je beschikt niet meer over gratis
beurten en je brengt het volgende
mee: papier en karton, PMD,
frituurolie, harde plastics en
glazen flessen. Dit bezoek kost
2,50 euro (het gaat hier uitsluitend
over gratis fracties).

Je beschikt niet meer over gratis
beurten en je brengt het volgende
mee: plastic folies, papier en
karton en grof vuil. Het volume
van de gratis fractie bedraagt 0,4
m³ en dat van de betalende fractie
bedraagt 0,8 m³. Dit bezoek kost
7,50 euro = 2,50 euro (ingang) +
5,00 euro (voor de betalende fractie).
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BEDRIJVEN | ZELFSTANDIGEN

Toegestane fracties en tarieven containerpark vanaf 6 januari 2015
Tarief voor toegestane
volumes

Beperkt in aanvoer tot

Tarief voor overmatig
aanvoeren per overschrijding

Plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en
drankkartons (PMD)

2,50 EUR per 0,50 m³

2 m³ per dag

2,50 EUR

Papier en karton

2,50 EUR per 0,50 m³

2 m³ per dag

2,50 EUR

Hol en vlak glas

2,50 EUR per 0,50 m³

1 m³ per dag

2,50 EUR

Herbruikbare materialen

2,50 EUR per 0,50 m³

2 m³ per dag

2,50 EUR

Afgedankt Elektrische en Elektronische Apparaten
(AEEA)

2,50 EUR per 0,50 m³

2 m³ per dag

2,50 EUR

Klein gevaarlijk afval (KGA)

2,50 EUR per 0,50 m³

Niet toegelaten, met uitzondering van max. 40 TL ’s per dag

2,50 EUR

Harde plastics

2,50 EUR per 0,50 m³

1 m³ per dag

2,50 EUR

Plastic folies

2,50 EUR per 0,50 m³

1 m³ per dag

2,50 EUR

Plastic bloempotten en plantentrays

2,50 EUR per 0,50 m³

1 m³ per dag

2,50 EUR

Schroot – oude metalen

2,50 EUR per 0,50 m³

1 m³ per dag

2,50 EUR

Houtafval

5,00 EUR per 0,50 m³

2 m³ per dag

2,50 EUR

Bouw- en sloopafval (recycleerbaar)

5,00 EUR per 0,50 m³

1 m³ per dag

2,50 EUR

Tuinafval (organisch biologisch vergelijkbaar
bedrijfsafval)

5,00 EUR per 0,50 m³

2 m³ per dag

2,50 EUR

Bouw- en sloopafval (stortklasse 3)

10,00 EUR per 0,50 m³

1 m³ per dag

2,50 EUR

Asbesthoudend afval

2,50 EUR per 0,50 m³

2 m³ per dag

2,50 EUR

15,00 EUR per 0,50 m³

2 m³ per dag

2,50 EUR

6,00 EUR per zak van 1500 l

1,50 m³ per dag, enkel in de
daartoe bestemde zakken van
1500 l

2,50 EUR

2 m³ per dag

2,50 EUR

10 x 2,50 m per dag

2,50 EUR

Tariefklasse 1

Tariefklasse 2

Tariefklasse 3

Tariefklasse 4
Brandbaar (grof) huisvuil
Tariefklasse 5
Piepschuim
Banden
Kleine banden

4,00 EUR per stuk

Banden bedrijfsvoertuigen

8,00 EUR per stuk

Treinbielzen

2,00 EUR per 0,5 m

Geen gratis beurten = altijd betalend!
Bedrijven en zelfstandigen krijgen enkel toegang tot het containerpark met een badge.

Uitzondering
• Verenigingen en scholen: 10 gratis beurten (ongeacht de afvalstof)
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MINDER AFVAL? DAT DOE JE ZO!
Composteren

Mulching

Als er één fractie is die voorkomen kan worden, dan is het wel groente-,
fruit- en tuinafval (GFT). Je kan dit afval namelijk zelf verwerken in de
tuin via compostering. Op het containerpark kan je een compostvat
of een compostbak aankopen. Een compostvat kost 15,00 euro, een
compostbak 35,00 euro.

Met een mulchgrasmaaier heb je geen grassnippers te verwerken.
Het gras wordt immers ter plaatse versnipperd. De versnipperde
grasdeeltjes verteren snel op de bodem en vormen een bron van
voedingsstoffen. Het maaien is minder werk en je bent verlost van het
maaisel. Er dient wel meer gemaaid te worden.

Vraag meer informatie aan de parkwachters!
T 059-56 84 49 | E containerpark@oudenburg.be

Voor de aankoop van een mulchgrasmaaier of een hakselaar kan je een
gemeentelijke premie ontvangen. Deze premie bedraagt 50% van het
aankoopbedrag met een maximum van 75,00 euro.

Kippen
Kippen zijn alles-opruimers in de tuin. Ze zijn dol op wormen, slakken
en ander ongedierte, maar ook op groenten- en keukenresten. Kippen
verwerken immers 150 gram keuken- en tuinafval per dag, wat meer
is dan 50 kg per jaar. Zorg voor een verzorgde, droge en tochtvrije
slaapplaats en in ruil krijg je dagelijks verse eitjes.
Voor de aankoop van kippen kan je een premie ontvangen voor een
bedrag van 4,00 euro per kip met een maximum van 12,00 euro per
gezin (om de 3 jaar).

Meer info en tips vind je op www.koopminderafval.be.

Huisvuil- en PMD-zakken, waar te koop?
De huisvuilzakken en PMD-zakken zijn verkrijgbaar op de dienst bevolking, op het containerpark en in enkele handelszaken in Oudenburg.
• Bakkerij Geert | Brugsesteenweg 88 (Roksem)
• Dagbladhandel Anje | Dorpsstraat 94B bus 1 in (Ettelgem)
• Dagbladhandel Conny | Ettelgemsestraat 17 (Oudenburg)
• Dagbladhandel Susette | Gistelsesteenweg 43 bus 1 (Westkerke)
• Garage Watty | Brugsesteenweg 73 (Roksem)
• Supermarkt Spegelaere | Weststraat 6 (Oudenburg)
Voor een rol grote huisvuilzakken (of bedrijfsafvalzakken) betaal je 28,00 euro, voor kleine huisvuilzakken 14,00 euro.
Een rol PMD-zakken kost 2,50 euro.
Let op! Indien je vanaf 1 september 2015 enkel naar het containerpark komt om huisvuil-, PMD- of bedrijfsafvalzakken aan te kopen, verlies je
een beurt.

Meer info
Containerpark | Bekestraat 17 - 8460 Oudenburg | T 059-56 84 49 | E containerpark@oudenburg.be | W www.oudenburg.be
Milieudienst | Weststraat 33 - 8460 Oudenburg | T 059-56 84 56 | E milieu@oudenburg.be | W www.oudenburg.be
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