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Reglementering voor festiviteiten: project herbruikbare bekers.
DE GEMEENTERAAD:
Gelet op het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen,
gewijzigd bij onder meer het decreet van 20 april 1994;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad, dd. 21/03/2002, betreffende de goedkeuring van het
politiereglement op het ophalen, verwerken en voorkomen van huishoudelijke en er mee
gelijkgestelde afvalstoffen;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het lidmaatschap van de gemeente in de Intercommunale Intercompost C.V.b.a.;
Gelet op het gemeentelijk milieujaarprogramma en het besluit van de Vlaamse regering van 29 maart
2002 waarbij diverse maatregelen zijn opgenomen die het voorkomen van afvalstoffen tot doel
hebben;
Overwegende dat de gemeente door de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst met de
Vlaamse Gemeenschap zich verbindt tot het nemen van maatregelen die leiden tot de reductie van de
restfractie huishoudelijke afvalstoffen;
Gelet op de beslissing van de raad van bestuur van de Intercommunale Intercompost waarbij bepaald
werd te voorzien in de aankoop van herbruikbare bekers;
Gelet op de intentie van de Intercommunale Intercompost om deze herbruikbare bekers ter
beschikking te stellen van organisaties en gemeenten die afvalarme evenementen organiseren;
Gelet op het schrijven van Vlaamse Minister van Leefmilieu en Landbouw waarbij de vaste belofte van
toelage voor de aankoop van herbruikbare bekers toegekend werd;
Overwegende dat in het milieujaarprogramma het voorkomen van afvalstoffen op evenementen als
prioritair gesteld wordt;
Definities:
Permanente locaties: plaats waar het evenement plaatsvindt en ook de plaats waar de herbruikbare
bekers aangeboden worden.
Evenementen, feesten, fuiven: het geheel van activiteiten dat plaatsvindt bij een voor publiek
toegankelijke bijzondere gebeurtenis al dan niet met een openbaar dan wel met een besloten
karakter.
Overwegende dat er op het grondgebied van de gemeente regelmatig fuiven en feesten
georganiseerd worden in lokalen in eigendom van de gemeente of waarvoor de gemeente
coördinerend optreedt;

BESLUIT:
ART.1.- Het gebruik van wegwerpbekers is verboden bij feesten, fuiven en evenementen die doorgang
vinden in de gemeentelijke zalen en/of permanente locaties en bij organisaties waarbij de
gemeente als medeorganisator optreedt.
ART.2.- Wanneer onder meer omwille van veiligheidsredenen het gebruik van meervoudig
gerbruikbaar glas niet toegelaten is dan moet men, zoals onder artikel 1 beschreven, verplicht
herbruikbare bekers uit kunststof gebruiken.
ART.3.- Afschrift van dit reglement wordt overgemaakt aan de Intercommunale Intercompost, de
gemeentelijke jeugdraad, cultuurraad, milieuraad alsook aan de gemeentelijke milieudienst.
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