
Huishoudelijke regelement recyclagepark De Panne 
 
Art. 226: HET CONTAINERPARK   
Wijziging artikel 226 gemeenteraadszitting dd. 16 februari 2006  

§1 : Doel  
Het containerpark heeft tot doel de gescheiden inzameling van huishoudelijke en vergelijkbare 
bedrijfsafvalstoffen mogelijk te maken.  
§2 : Openingsuren  
Het containerpark is geopend op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 9 tot 12 uur 
en van 13 tot 17 uur. Op zaterdag van 9 tot 15 uur. Het containerpark is gesloten op zon-, wettelijke 
en officiële feestdagen. Aanvoer van afval is enkel toegelaten tijdens de openingsuren van het 
containerpark. De omwisseling van de containers door eigen diensten of door derden kan enkel 
tijdens de openingsuren.  
§3 : Aanbieden van afvalstoffen  
Op het containerpark mogen volgende afvalstoffen worden aangeboden :  
- brandbaar grof vuil (voorwerpen of goederen die afkomstig zijn van het normaal huishouden van een 
gezin en die door hun aard of omvang niet behoren tot de huis aan huis ingezamelde restfractie)  

- zuiver breekpuin (baksteen- en betonpuin, metselwerk, natuursteen), vervuild zand en houtafval  

- ander steenpuin (porselein, faience, asbest, asbesthoudende materialen, gips, …) en vlak glas  

- tuinafval  
- snoeihout  

- PE-folie  

- piepschuim  

- luiers  
- KGA,  

- frituurolie & vet en motorolie  

- textiel  

- papier & karton  

- metalen  
- batterijen  

- TL-lampen  

- bol glas  

- elektrische en elektronische toestellen  
- PMD  
 
De volgende afvalstoffen mogen niet worden aangeboden op het containerpark :  
- ongesorteerd grofvuil  

- groente- en fruitafval (GF)  

- ongesorteerd PMD  

- krengen van dieren en slachtafval  

- restafval  

- autobanden  

- gasflessen  

- springtuigen  
 
Op het containerpark mogen de afvalstoffen, na goedkeuring van de aanwezige parkwachter, in de 
daartoe voorbestemde container, recipiënt of opslagruimte gedeponeerd worden.  
Het is verboden afvalstoffen, afkomstig van huishoudens of kmo's uit andere gemeenten, aan te 
bieden.  
§4 : Toegankelijkheid  
Het containerpark is toegankelijk voor :  
- personen woonachtig in De Panne  

- eigenaars van een tweede verblijf in het bezit van een gepersonaliseerde toegangsbadge  

- ondernemingen waarvan de exploitatiezetel in de gemeente is gevestigd, in het bezit van een 
toegangsbadge  

- lange-verblijfstoeristen in het bezit van een toegangsbadge  

- toeristen  
 



§5 : Gebruik van het containerpark  
- Bij gebruik van het containerpark dient de aangewezen route te worden gevolgd, hetzij :   
Ø een betalende zone via twee weegbruggen  
- Het aanbrengen van de afvalstoffen kan gebeuren via personen- en bestelwagens, eventueel met 
aanhangwagen. Het maximaal toegelaten gewicht van het vervoer mag de 2.500kg niet overschrijden  
 
Er wordt een retributie gevestigd op het aanbieden van de meeste fracties van afvalstoffen, conform 
het retributiereglement vastgesteld door de gemeenteraad. Bij het aanbrengen van diverse fracties 
wordt het tarief van de duurste fractie aangerekend.  
Bij het aanbieden van betalende fractie ontvangt de bezoeker na weging een gedetailleerd ticket van 
de aangebrachte fracties met vermelding van de gewichten en het verschuldigd bedrag. Betaling via 
provisie, proton of met gepaste munten gebeurt via de zuil. Enkel indien de inwoner niet beschikt over 
deze mogelijkheden, kan hij bij de parkwachter terecht voor contante betaling of betaling via 
bankcontact.  
§6 : Bevoegdheden van de parkwachters  
Tijdens de openingsuren is het containerpark permanent onder toezicht van de parkwachter. De 
bezoekers van het containerpark dienen zich te houden aan de richtlijnen en registratiewijze zoals 
door de parkwachter opgegeven.  
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 containerparkwachter als 
steekproef of correctheid badge);   
- de gebruiker weigert om de registratieprocedure te volgen;  

- het nuttig laadvermogen van een voertuig of aanhangwagen waarmede de afvalstoffen worden 
aangeboden meer dan 2.500 kg bedraagt;  

- de aangeboden afvalstoffen niet overeenkomstig de aanwijzingen van de parkwachter worden 
gedeponeerd;  

- de aanbrengers het tarief voor de betalende afvalfracties weigeren te betalen;  
- de aanbrengers ongesorteerde afvalstoffen aanbrengen;  

- de verkeersregels van de officiële wegcodes niet nageleefd worden;  

- de veilige doorgang van andere voertuigen niet gegarandeerd wordt;  
 
§7 : Verbodsbepalingen  
Het is verboden :  
- de chemiekluis te betreden  
- huisdieren vrij rond te laten lopen  
- te roken  
- voorwerpen uit de containers te halen zonder toelating van de parkwachters  
- tijdens de sluitingsuren van het containerpark afval voor de toegangspoorten te deponeren of over 
de omheining op het containerpark te gooien. Dergelijke handelingen worden gelijkgesteld met 
sluikstorten  
 
Min twaalfjarigen dienen vergezeld te zijn van een volwassenen  
§8 : Slotbepalingen  
- door het betreden van het containerpark worden de gebruikers geacht kennis te hebben genomen 
van het reglement en er mee in te stemmen.  

- alle aangeboden afvalstoffen op het containerpark worden eigendom van de gemeente  

- dit reglement wordt onder meer bekendgemaakt bij aanplakking op het containerpark  

 


