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Gebruik van het Recyclagepark 
IDM - Moortelstraat  

 

Afdeling 1 – Algemeen 

Artikel 1 

 

Het recyclagepark is een inrichting die tot doel heeft de gescheiden inzameling van huishoudelijk afval en 

vergelijkbaar bedrijfsafval (dit is naar aard en hoeveelheid met huishoudelijk afval vergelijkbaar) mogelijk 

te maken met het oog op de maximale recyclage van deze afvalstoffen. 

 

Onder huishoudelijke afvalstoffen worden die afvalstoffen begrepen, die ontstaan zijn door de normale 

werking van een particulier huishouden. 

 

Onder vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen worden die afvalstoffen begrepen, die omwille van aard, 

samenstelling en hoeveelheden vergelijkbaar zijn met huishoudelijke afvalstoffen. 

 

De bepalingen van de besluiten van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het Vlaams reglement 

betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA) zijn eveneens van 

toepassing voor dit reglement. 

 

Artikel 2 

 

Het reglement is van toepassing op het recyclagepark t.h.v. de Moortelstraat dat door de Intercommunale 

Durme - Moervaart wordt geëxploiteerd. 

 

Artikel 3 

 

Het recyclagepark is enkel toegankelijk voor de inwoners van het IDM grondgebied en voor de 

ondernemingen (zoals bedrijven, zelfstandigen, scholen, instellingen, vrije beroepen, verenigingen, …) die 

op het grondgebied van IDM gevestigd zijn, in zoverre de door ondernemingen aangevoerde afvalstoffen 

vergelijkbaar zijn overeenkomstig artikel 4.3.2 van het VLAREMA (afvalstoffen die ontstaan ten gevolge 

van activiteiten die van dezelfde aard zijn als deze van de normale werking van een particulier 

huishouden). 

Het is verboden afvalstoffen, afkomstig van natuurlijke en/of rechtspersonen uit een andere gemeente dan 

het IDM werkingsgebied, aan te bieden. Bij vermoeden van aanbieding van dit afval heeft de 

recyclageparkwachter het recht, tot bewijs van het tegendeel door de aanbieder, om de toegang tot het 

recyclagepark te weigeren. 
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Artikel 4 

 

Het recyclagepark is geopend op de door IDM bepaalde data en openingsuren. Buiten deze openingsuren 

is het recyclagepark niet toegankelijk voor personen vreemd aan de dienst. 

 

Het recyclagepark is gesloten op zaterdag, zondag en wettelijke & officiële feestdagen. 

 

Afdeling 2 – Gebruik van het recyclagepark 

Artikel 5 

 

De bezoekers dienen zich aan te melden met vertoon van een identiteitsbewijs of toegangsbadge. 

Ondernemingen dienen duidelijk aan te geven dat het de aanbieding betreft van afvalstoffen vergelijkbaar 

met huishoudelijk afval overeenkomstig artikel 4.3.2.1. van het VLAREMA. 

 

Artikel 6 

 

Op het recyclagepark mogen minstens de hierna vermelde vooraf maximaal gesorteerde huishoudelijke 

afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen aangeboden worden. De afvalstoffen mogen slechts na 

goedkeuring van de aanwezige parkwachter als verantwoordelijk toezichter, enkel in de daartoe 

voorbestemde en van een duidelijke gemarkeerde voorziene container, recipiënt of opslagruimte 

gedeponeerd worden. 

 

• AEEA 
• Asbesthoudende materialen (eterniet) 
• Banden 
• Cellenbeton (Ytong) 
• Gips en pleisterwerk 
• Glas (hol glas – kleur gescheiden) 
• Glas (vlak glas, glas in kader & spiegelglas) 
• Grofvuil 
• Harde plastics 
• Houtafval 
• Metalen (ferro & non-ferro) 
• Papier en karton 
• Roofing 
• Steenpuin 
• Textiel 
• Spoordwarsliggers 
• Landbouwfolie 

 
De volgende afvalstoffen mogen niet worden aangeboden op het recyclagepark: 

 
• Groente-, fruit- en tuinafval (GFT); 
• Klein Gevaarljik Afval (KGA); 
• Gashoudende en/of andere ontplofbare voorwerpen; 
• Krengen van dieren en slachtafval; 
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• Restafval (huisvuil); 
• Vervallen geneesmiddelen (terugnameplicht apothekers); 
• PMD; 
• Plastic folies; 
• Munitie. 
 

Artikel 7 

 

De tariefstructuur die geldt voor de aangeboden afvalstoffen, en die geldt naargelang de categorie van 

aanbieder, werd door IDM bepaald. 

Het aanbrengen van de afvalstoffen gebeurt op die wijze waarbij de recyclageparkwachter kan 

constateren dat de aangeboden afvalstoffen maximaal gesorteerd zijn. 

 

Artikel 8 

 

Tijdens de openingsuren is het recyclagepark permanent onder toezicht van de parkwachter. De 

bezoekers van het recyclagepark dienen zich te houden aan de richtlijnen zoals door de parkwachter 

opgegeven. 

 

Het is de parkwachter toegestaan de aanbrengers van afvalstoffen buiten de registratiezone of het 

recyclagepark te laten wachten indien er zich teveel mensen op het recyclagepark bevinden, evenals in 

functie van een goede verkeersregeling op het recyclagepark. 

 

Het is de parkwachter toegestaan om de aanbrengers van afvalstoffen te weigeren indien: 

 
• De aanbieder weigert zijn identiteit kenbaar te maken (op verzoek van de recyclageparkwachter); 
• De gebruiker weigert om de voorgestelde toegangs- en registratieprocedure te volgen; 
• Andere afvalstoffen worden aangeboden dan degene waarvoor de voorwaarden zijn bepaald in dit 

reglement; 
• De aangeboden afvalstoffen niet overeenkomstig de aanwijzingen van de parkwachter worden 

gedeponeerd; 
• De aanbrengers ongesorteerde afvalstoffen aanbrengen. 
 

Elk geschil t.a.v. de recyclageparkwachter kan aanleiding geven – na verslag van de parkwachter aan de 

directie – tot weigering van verdere toelating tot gebruik van het recyclagepark en dit gedurende een 

periode vastgelegd door de Raad van Bestuur van IDM. 

 

Artikel 9 

 

De afvalstoffen dienen zoveel mogelijk gesorteerd te worden aangeboden, ten einde de verblijfsduur van 

de bezoekers op het terrein te beperken. Met betrekking tot de veiligheidsvoorschriften gelden volgende 

regels: 

 

• De snelheid van de voertuigen is beperkt tot 10 km/uur; 
• Er dient te allen tijde voorrang te worden gegeven aan de dienstvoertuigen van IDM of de door IDM 

aangestelde ophalers van containers en recipiënten; 
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• De bezoekers en de ophalers zijn ertoe gehouden te allen tijde de aanwijzingen van de parkwachter te 
volgen; 

• De verkeersregels van de officiële wegcode dienen te worden nageleefd; 
• Bij het lossen van de afvalstoffen dient de motor te worden stilgelegd; 
• De veilige doorgang van andere voertuigen dient steeds te worden gegarandeerd. 
• Om de veiligheid te garanderen kan het aantal voertuigen dat gelijktijdig toegelaten wordt tot het 

recyclagepark beperkt worden. 
 

 

De toegelaten voertuigen voor de aanbrengers van het afval bestaan uit personenwagens en bestelwagens, 

eventueel met aanhangwagen en andere kleine transportmiddelen, echter beperkt tot voertuigen met een 

MAXIMAAL TOEGELATEN MASSA van 3,5 ton. 

 

Artikel 10 

 

De gebruikers van het recyclagepark moeten de omgeving van de containers en de overige ruimte van het 

terrein steeds zo rein mogelijk houden. Zij kunnen door de parkwachter verzocht worden het door hen 

bevuilde terrein te reinigen. 

Het is ten strengste verboden materialen te deponeren buiten de openingsuren van het recyclagepark. 

Afzetten of storten van materialen, zelfs verpakt, aan de afsluiting of de toegangspoort, wordt beschouwd 

als sluikstorten wat vervolgd en beboet kan worden. 

 

Het is ten strengste verboden, al dan niet tegen het advies van de parkwachter in, om materialen te 

deponeren in andere dan de daartoe voorziene en aangeduide container, recipiënt of opslagruimte en kan 

desgevallend tevens beschouwd worden als sluikstorten. 

 

Artikel 11 
 

Op het recyclagepark geldt een algemeen rookverbod. Het is tevens verboden op welke wijze dan ook vuur 

te maken. 

 

De container voor asbesthoudende materialen op het recyclagepark is fysiek afgebakend. Specifieke 

instructies zijn opgesteld voor het afleveren van deze afvalstroom. De parkwachter voorziet in de nodige 

begeleiding.  

 

Het is verboden dieren te laten rondlopen op het recyclagepark. 

 

Kinderen jonger dan 12 jaar dienen vergezeld te zijn van een volwassen begeleider. 

 

Kinderen jonger dan 7 jaar zijn enkel op het recyclagepark toegelaten, indien zij zich in het aanvoerend 

voertuig bevinden, zonder dit om welke reden dan ook te verlaten, zolang dit voertuig zich op het 

recyclagepark bevindt. 

 

Alle afvalstoffen die op het recyclagepark worden aangeboden worden eigendom van IDM. Niets mag 

zonder toelating uit de containers ontvreemd worden. 



HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
  

 Huishoudelijk reglement recyclagepark IDM - Moortelstraat 
 

 

5 

 

Artikel 12 

 

De gebruikers van het recyclagepark betreden het recyclagepark op eigen verantwoordelijkheid. IDM is 

niet verantwoordelijk voor enig lichamelijk letsel of materiële beschadiging van persoonlijke goederen, of 

diefstal. Het aanvoeren en deponeren van de afvalstromen gebeurt volledig op risico van de gebruikers. 

De gebruikers worden aansprakelijk gesteld voor de schade door hun toedoen aangebracht aan de 

inrichting of uitrusting van het recyclagepark. 

 

Artikel 13 

 

Door het betreden van het recyclagepark worden de gebruikers geacht kennis te hebben genomen en in te 

stemmen met onderhavig reglement van inwendige orde en met het politiereglement. Dit reglement wordt 

ter kennis gebracht van het publiek door uithanging op de daartoe voorziene plaats op het recyclagepark. 

 

In de geldende politiereglementen zijn administratieve boetes voorzien voor de meeste van in dit 

reglement bepaalde zaken. 

 

De parkwachters zijn gemachtigd om toe te kijken op de naleving van dit reglement en overtredingen te 

signaleren aan de directie van IDM. 

Het recyclagepark is privédomein met een publiek karakter, waardoor steeds de bijstand van de lokale 

politie kan gevraagd worden. 

 

Artikel 14 

 

Dit reglement treedt in voege vanaf onderstaande vermelde datum en vervangt elk voorgaande 

huishoudelijk reglement voor het recyclagepark en dient te worden gelezen naast het bestaande 

politiereglement betreffende het recyclagepark. 

 
Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van IDM, dd. 29 januari 2020. 

Danny Verbrugge,  

Directeur IDM 


