PRAKTISCHE RICHTLIJNEN RECYCLAGEPARK
Op 1 juni 2012 trad het VLAREMA (het Vlaams Reglement voor het duurzaam beheer van
Materiaalkringlopen en Afvalstoffen), beter bekend als het materialendecreet, in werking. Het
VLAREMA bevat gedetailleerde voorschriften over (bijzondere) afvalstoffen, grondstoffen,
selectieve inzameling, vervoer, registerplicht en de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid.
Naar aanleiding van de goedkeuring van het VLAREMA en haar wettelijke verplichtingen (onder
andere de tarieven die gemeenten moeten aanrekenen bij de inzameling van huishoudelijke
afvalstoffen), wenst het gemeentebestuur het principe van "de vervuiler betaalt" te hanteren.
Het gemeentelijk recyclagepark staat onder toezicht van de parkwachters en de milieuambtenaar,
die gemachtigd zijn om de handelingen zoals vermeld in artikel 4 § 3 van het huishoudelijke
reglement, uit te voeren.
Het gemeentelijk recyclagepark is toegankelijk voor de aanvoer van huishoudelijke afvalstoffen en
voor bedrijfsafval vergelijkbaar met huishoudelijk afval voor inwoners van Wortegem-Petegem en
voor verenigingen, scholen, eigenaars en/of gebruikers van 2de verblijven, bouwers/verbouwers,
KMO's en zelfstandige ondernemers gevestigd in de gemeente.
De materialen worden door de aanbrenger zelf in de daartoe bestemde container gedeponeerd,
zoals bij iedere container aangeduid. Indien de materialen verpakt worden aangevoerd, dienen zij
uit de verpakking gegoten te worden op de daartoe voorziene plaats of container.
Bij twijfel: vraag hulp aan de parkwachter.

1. Volgende materialen en hoeveelheden worden op het recyclagepark
aanvaard met een maximum van 5 m³/dag:


glas: gekleurd of kleurloos (wit) glas
WEL flessen, glazen, bokalen
NIET keramiek, steriliseerbokalen, ovenschotels, pyrex
=> Alle recipiënten moeten uitgespoeld zijn en deksels, kurken, doppen en andere
afsluitingen moeten verwijderd worden.



AEEA: afgedankte elektrische en elektronische apparaten, ook witgoed en bruingoed
genoemd
WITGOED
koelkasten en vriestoestellen, fornuizen, (af)wasmachines, droogkasten,
airconditioningstoestellen, (microgolf)ovens
BRUINGOED geluids- en beeldelektronica, monitors, televisies, radio's, computers en
randapparatuur, mediaspelers, frituurpannen, waterkokers,
verwarmingsapparaten, broodroosters, mixers, stofzuigers, strijkijzers,
haardrogers, ...
=> Eventuele batterijen dienen verwijderd te worden!



luier- en incontinentieafval: gebruikte wegwerpluiers en gelijkaardig
incontinentiemateriaal.
=> Enkel in te leveren in de daartoe bestemde luierafvalzakken, die tegen betaling te
verkrijgen zijn op het recyclagepark en bij de dienst bevolking.
accu's en batterijen



TL-lampen



oliën en vetten:
WEL motorolie, frituurvetten, frituurolie, fondueolie
NIET pcb-houdende oliën



papier & karton:
WEL kranten en tijdschriften, gewone kartonnen dozen, schrijfpapier, kopieerpapier &
printpapier, voor zover het niet besmeurd is of andere stoffen bevat, waardoor
recyclage onmogelijk is.
NIET behangpapier, geolied papier of karton, papier met waslaag, gelijmd papier,
papieren voorwerpen waar kunststof of andere materialen in verwerkt zijn (zoals
kaarten met magneetbanden en ringmappen), cement-, meststof- en
sproeistofzakken zijn verboden



=> De niet toegelaten items horen bij het gewoon huisvuil (of indien ze niet passen in de
diftar container bij de grofvuilfractie).


oude metalen: ferro- en non-ferrometalen
WEL oud ijzer, koper, lood, inox, zink en aluminium
NIET spuitbussen, blikken met verfresten en gasflessen
=> Niet-metalen onderdelen moeten zoveel mogelijk worden verwijderd.
=> Stookolietanks worden enkel toegelaten op vertoon van een attest van reiniging door
een erkend technicus of milieudeskundige en een maximum inhoudsvermogen van
2500 liter.



autobanden:
WEL afkomstig van personenwagens of bestelwagens, zonder velg
NIET vrachtwagen- of tractorbanden
=> Banden van fietsen en bromfietsen kunnen bij het grof vuil.



isomo/piepschuim:
WEL zuivere, droge, witte en geurvrije (bolletjes)isomo
NIET verpakkingschips, folie, vlees- of visschaaltjes



textiel: draagbare kledingstukken, proper huishoudlinnen en beddengoed, schoeisel,
handtassen en lederwaren
=> Deze materialen dienen aangeboden te worden in een plastic zak.



houtafval:
WEL onbehandeld en behandeld hout, zonder metalen onderdelen, glas of bekleding
(hout van tafels, stoelen, gedemonteerde kasten, planken, paletten, ...),
afbraakhout, bekistingshout, oude deuren en ramen zonder glas, vezelplaten,
multiplex
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NIET


MDF, laminaat, hardboard en rot hout - deze dienen bij de grof vuil fractie
geworpen te worden

klein gevaarlijk afval (KGA):
WEL alle gevaarlijke afvalstoffen
NIET voedingsmiddelen
=> Injectienaalden, lemmeten en scheermesjes moeten aangeboden worden in
naaldcontainers (gratis te verkrijgen op het recyclagepark).
=> Alle vloeistoffen worden aangeboden in de oorspronkelijke verpakking.
=> Voor uitgebreide info betreffende KGA, consulteer de flyer "Wat is KGA?".



plastic folies:
WEL alle soepele en zuivere kunststoffolies
NIET voedselverpakkingen



harde plastics:
WEL alle harde plastics (kunstofachtige materialen die breken of splinteren bij het
vervormen), die niet bij de fractie PMD of bij de fractie bloempotten horen
NIET draagtassen, frigoboxen, tuinslangen, zachte kunststoffen, toestellen op
elektriciteit, flexibels van leidingen
=> Niet-plastic onderdelen zoals bijvoorbeeld hout, metaal en batterijen, moeten worden
verwijderd.



bloempotjes:
WEL alle soepele kunststof bloempotjes of plantentrays die als verpakking gebruikt
worden (voorzien met symbool PP of PS)
NIET bloempotjes uit harde plastiek of bloempotonderzetters



kringloopgoederen: onbeschadigde, volledige en herbruikbare materialen zoals
apparaten, kledingstukken, huishoudelijke materialen, speelgoed, boeken, cd's,
video's & dvd's, meubels, ...
=> Deze voorwerpen mogen in de container van de Kringwinkel worden gedeponeerd.
Je kan ze ook zelf brengen naar De Kringloopwinkel, Doornikse Heerweg 79b te 9700
Oudenaarde, of bel voor een ophaling naar 055 38 58 78.



zuiver steenpuin (COPRO steenpuin): dit materiaal is samengesteld uit zuivere harde
materialen (steenafval en dergelijke), niet vermengd met andere materialen, enkel
afkomstig van kleine particuliere verbouwingswerken
WEL bakstenen, aardewerk, steengruis, klinkers, niet-gewapend beton, zand (vrij van
aarde, plastiek, ...)
NIET asfalt, golfplaten, roofing, cement, muur- & vloertegels, met aarde vervuild
steenpuin, kattenbakkorrels, ...
=> COPRO: met de COPRO-certificering wenst de overheid de kwaliteit en het verantwoord
gebruik van gerecycleerde granulaten bij diverse bouwwerken te stimuleren.
COPRO vzw is een onpartijdige instelling die instaat voor de controle van
bouwproducten. Granulaten die het COPRO-garantielabel dragen zijn dus tegelijk
milieuvriendelijk (want het gaat om gerecycleerde puingranulaten) én kwaliteitsvol
(conform de gedefinieerde kwaliteitseisen).
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vlak glas en gewapend vlak glas:
WEL enkel en dubbel glas
NIET bokalen, flessen, glazen, pyrex, autoruiten, gekleurd glas, spiegels en vuurvaste
schalen
=> Niet toegelaten items horen bij de fractie glas of bij de grofvuilfractie.
=> Eventueel kaderwerk en raamkozijnen dienen eerst verwijderd te worden.



gebonden asbest: alle gebonden asbesthoudende materialen
WEL buizen, daken, schalen, bloembakken, isolatie, eterniet, golfplaten, rioolbuizen,
schoorsteenpijpen, dakleien
NIET niet-gebonden asbest
=> Eerste 200 kg of 10 platen aangevoerd is gratis voor particulieren.



groenafval:
WEL tuinafval en snoeihout, plantenresten, gras, haagscheersel, gazonmaaisel,
bladeren, verwelkte snijbloemen of kamerplanten, onkruid en snoeiafval
NIET groenten- of fruit(afval), etensresten, eierschalen, schillen, noten, ...
=> Takken mogen max. 2m lang en 20cm diameter zijn (wortelstronken en kruinkoppen
moeten afzonderlijk aangevoerd worden en takken met een doorsnede groter dan
20cm horen bij de fractie van de boomwortels).



boomwortels: wortels van kleine en grote bomen, zoveel mogelijk ontdaan van aarde,
stenen of andere vreemde stoffen



zuivere aarde: alle niet-verontreinigde bodems. Bij twijfel kan de afvalstof geweigerd
worden



grof vuil: niet herbruikbaar grof vuil, dat omwille van de omvang, de aard en/of het
gewicht niet in de container voor de huisvuilophaling kan geborgen worden, met
uitzondering van de selectief in te zamelen fracties, en alle afvalstoffen, ontstaan door
de normale werking van een particuliere huishouding en een vergelijkbare
bedrijfsactiviteit
WEL matrassen, bedbodems, tapijten, frigoboxen, reiskoffers, autozetels, ...
NIET restafval



kalk, gips, gipskarton en cellenbeton



steenpuin (niet-COPRO): dit bestaat uit niet zuiver steenpuin/-afval
Het steenpuin is vermengd met andere bouwmaterialen zoals plastiek, pleisterwerken,
aarde, porselein, keramiek, ...



landbouwfolies:
WEL folie gebruikt als silobedekking/bescherming van veevoeding, wikkelfolie en
krimpfolie
NIET gewone folie of verpakkingsfolie
=>Het materiaal moet borstelschool zijn, zonder vervuiling.
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Let op!
 Zetels dienen volledig ontmanteld te worden, zodat textiel/kussens in de grof vuil container
gedeponeerd worden, eventueel ijzer in de metaalcontainer en hout in de houtcontainer.
Zetels die in hun geheel worden aangebracht, zullen niet worden aanvaard of moeten ter
plaatse nog ontmanteld worden.
 Gemotoriseerde machines zoals haagscharen, kettingzagen, grasmachines, en dergelijke
meer, dienen ontdaan te worden van alle brandstof en/of olieresidu alvorens op het
recyclagepark te worden afgegeven.

2. Volgende materialen kunnen niet op het recyclagepark afgegeven
worden:


gewoon huisvuil, dat in de groene diftar container hoort (wordt ingezameld via de huisaan-huis ophaling)



groenten- en fruit(afval) (hoort in de diftar container of compostbak)



assen van houtkachels, open haarden, ... (horen in de diftar container)



kattenbakvulling (hoort in de diftar container)



oude en vervallen geneesmiddelen (worden ingezameld via de apotheek)



banden van vrachtwagen en tractoren



vervuilde grond



verpakkingschips, fruit- of vleesschaaltjes (horen in de diftar container)



vleesverpakkingen (horen in de diftar container)



dierlijk afval, slachtafval en krengen (bel Rendac 053 64 02 34)



mest, al dan niet vermengd met stro



bedrijfs- en industrieafval, niet vergelijkbaar met huishoudelijk afval



gasflessen (bel 02 581 09 32 of www.febupro.be)



asbest niet behorende tot "cementgebonden asbest"



stookolietanks die niet gereinigd werden met een attest en/of meer dan 2500 liter volume
hebben



(bel Informazout op 078 15 21 50 of www.informazout.be)



radioactieve stoffen



explosieve stoffen, inclusief munitie, vuurwapens, (niet) afgevuurd vuurwerk (bel de
politie)



voertuigwrakken (bel 02 778 64 62 of www.febelauto.be)



PMD: plastieken flessen en flacons van dranken, voedingswaren, detergenten en
verzorgingsproducten met een maximum inhoud van 8 liter, metalen verpakkingen van
dranken, drankkartons van vloeibare levensmiddelen, metalen deksels en schroefdoppen
van flessen en bokalen, leeggespoten spuitbussen van cosmetica, voedingsmiddelen en
schoonmaakmiddelen.
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Deze lijst kan door het college van burgemeester en schepenen worden aangepast in functie van
de wijzigingen betreffende sorteer- en recyclagemodaliteiten.
Als je je bezoek een het recyclagepark plant, zorg dat alle materialen in/op uw wagen of
aanhangwagen goed zijn afgebonden/afgeschermd, zodat je tijdens het transport geen afval
verliest op de openbare weg!
De afvalstoffen moeten zoveel mogelijk vooraf gesorteerd worden aangevoerd, teneinde de
verblijfsduur en de wachttijd van de gebruikers op het recyclagepark te beperken.
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