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Uittreksel uit het register van de beslissingen van de gemeenteraad 
Openbare vergadering 
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Dirk Vanderpoorten, voorzitter van de gemeenteraad; 
Michel Casteur, burgemeester; 
Katie Coppens, Veerle Cosyns, Tania De Jonge, Henri Evenepoel, Wouter Vande Winkel, 
Paul De Schepper, Marc Torrekens, schepenen; 
Lieven Meert, OCMW-voorzitter-schepen; 
Freddy Van Eeckhout, Jacques Timmermans, Rudy Corijn, Jannick Violon, Guy D'haeseleer, 
Corinne Vanbelle, Ilse Malfroot, Alain Triest, Antoine Van Melkebeek, Stijn Vermassen, 

Ferdi De Ville, Femke D'Hondt, Marc Plancke, Joost Arents, Maria Keymolen, 
Kurt Van Den Driessche, Gerd Rassaerts, Levi Verberckmoes, gemeenteraadsleden; 
Arnold Blockerije, stadssecretaris 

 
13. Secretariaat - algemeen politiereglement - wijziging inzameling huishoudelijke 

afvalstoffen 

 
De raad 
 
Gelet op het gemeentedecreet; 
 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 11 oktober 2002 en latere wijzigingen waarbij het 
gecoördineerd algemeen politiereglement werd vastgesteld; 

 
Gelet op artikel 53 van het algemeen politiereglement dat handelt over de ophaalronde voor alle 
vormen van ophaling; 
 
Gelet op artikel 54 van het algemeen politiereglement dat handelt over de ophaling van de 
restfractie, zijnde de huisvuilzak, hetzij in eigen dienst, hetzij in geconcedeerde dienst; 
 

Overwegende dat alle inzamelingen van huishoudelijke afvalstoffen in de toekomst enkel nog 
mogen gebeuren door de intercommunale die door de gemeenteraad belast is met de ophaling; 
 
Overwegende dat de ophaling in uitzonderlijke gevallen mag gebeuren door particulieren en andere 
rechtspersonen op voorwaarde dat de burgemeester voorafgaand een schriftelijke toelating heeft 
afgeleverd; 

 
Overwegende dat de artikelen 53 en 54 van het algemeen politiereglement moeten gewijzigd 
worden; 
 
Beslist, 
 
met éénparigheid van stemmen 

 
Artikel 1 
 

Afdeling 3 - de inzameling van het algemeen politiereglement wordt als volgt gewijzigd: 
 
I - gemeenschappelijke bepalingen voor alle vormen van ophaling 
 

Artikel 53 – inzamelingen 
Met uitzondering van de intercommunale door de gemeenteraad belast met de ophaling van de 
huishoudelijke afvalstoffen, is het, uitgezonderd met een voorafgaandelijke en schriftelijke 
toelating van de burgemeester, voor particulieren en andere rechtspersonen verboden om het even 
welke aangeboden huishoudelijke afvalstof mee te nemen of in te zamelen. 
 

De inwoners van percelen gelegen aan een openbare weg die omwille van zijn toestand geen 
normaal dienstverkeer van de ophaaldienst mogelijk maakt of van percelen die afgelegen zijn van 
de openbare weg, kunnen door de burgemeester verplicht worden om hun afvalstoffen langs een 
andere straat op de dichtst bij hun perceel gelegen straathoek die wel bereikbaar is, aan te bieden. 



In dit geval wordt deze (tijdelijk of permanente) maatregel hen schriftelijk meegedeeld door het 

stadsbestuur. 
 

II – restfractie 
 
Artikel 54 
De ophaling gebeurt minstens tweewekelijks huis-aan-huis. 

 
Artikel 2 
 
Afschrift van dit besluit zal gestuurd worden aan de griffies van de politierechtbank Aalst en de 
rechtbank van 1e aanleg te Dendermonde. 
 

 

stadssecretaris voorzitter gemeenteraad 
Arnold Blockerije Dirk Vanderpoorten 
 

Voor eensluidend afschrift, 
8 juli 2015 

 
De gedelegeerde ambtenaar, 

 
 

Martine Beeckmans 
diensthoofd 


