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GEMEENTERAAD
Zitting van 25 januari 2019
Besluit

Samenstelling:
Aanwezig:
mevrouw Mia Mortier, raadslid-voorzitter (Groen); de heer Lieven Dehandschutter, burgemeester 
(N-VA); mevrouw Christel Geerts, raadslid (sp.a); de heer Peter Buysrogge, schepen (N-VA); 
mevrouw Sofie Heyrman, schepen (Groen); de heer Gaspard Van Peteghem, raadslid (sp.a); 
mevrouw Marijke Henne, schepen (N-VA); de heer Wout De Meester, schepen (Groen); de heer 
Carl Hanssens, schepen (N-VA); de heer Kris Van der Coelden, raadslid (sp.a); de heer Frans 
Wymeersch, raadslid (Vlaams Belang); de heer Roland Pannecoucke, raadslid (Vlaams Belang); 
mevrouw Ine Somers, schepen (Open Vld); de heer Julien Ghesquière, raadslid (CD&V); mevrouw 
Ilse Bats, raadslid (sp.a); de heer Bart Merckx, raadslid (N-VA); de heer Bart Foubert, raadslid 
(Groen); mevrouw Veerle De Beule, raadslid (N-VA); de heer Hasan Bilici, raadslid (sp.a); de heer 
Maxime Callaert, raadslid (N-VA); de heer Bart De Bruyne, schepen (Groen); mevrouw Femke 
Pieters, raadslid (Vlaams Belang); de heer Luk Huys, raadslid (N-VA); de heer Filip Baeyens, 
schepen (N-VA); mevrouw Kelly Van Elslande, raadslid (N-VA); de heer Jan Snellings, raadslid 
(Vlaams Belang); de heer Filip Herman, raadslid (N-VA); de heer Aster Baeck, raadslid (Groen); de 
heer Koen De Smet, raadslid (N-VA); de heer Johan Uytdenhouwen, raadslid (CD&V); mevrouw 
Saloua El Moussaoui, raadslid (CD&V); mevrouw Anneke Luyckx, raadslid (Vlaams Belang); de 
heer Jef Maes, raadslid (PVDA); de heer Karel Noppe, raadslid (Open Vld); de heer Kristof Van 
Gansen, raadslid (CD&V); mevrouw Lore Baeten, raadslid (CD&V); de heer Marc Huys, raadslid 
(Vlaams Belang); mevrouw Tchantra Van De Walle, raadslid (N-VA); mevrouw Vanessa 
Blommaert, raadslid (N-VA); mevrouw Freyja De Rycke, raadslid (Vlaams Belang)

Verontschuldigd:
de heer Jos De Meyer, raadslid (CD&V)

32 2019_GR_00038 Voorstel wijziging algemeen politiereglement naar aanleiding 
van de invoer van diftar voor de ophaling van huishoudelijk 
restafval: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Omgeving - Plannen en ontwikkelen

Bondige toelichting
Vanaf 1 juli 2019 wordt het principe van diftar toegepast voor de ophaling van huishoudelijk 
restafval. Hierdoor zal niet meer de restafvalzak worden gebruikt, maar een container. Door 
deze wijziging van aanbieding moet het algemeen politiereglement worden aangepast.
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Juridische grond
Uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval, goedgekeurd door de 
Vlaamse Regering op 16 september 2016.

Argumentatie
In het algemeen politiereglement wordt, wat betreft de ophaling van afval, volgende wijziging 
voorgesteld:
- de gewijzigde aanbieding van restafval door de invoering van diftar op 1 juli 2019. Dit zorgt 
ervoor dat het algemeen politiereglement rekening moet houden met de situatie vóór 1 juli en 
deze na 1 juli 2019. 
De wijzigingen werden aangeduid in de bijlage, gehecht aan deze nota.

Adviezen
GAS: Gunstig advies.
MI-WA: Gunstig advies.
Vanaf 1 juli 2019 zal de inzameling van restafval niet langer gebeuren door middel van 
vuilniszakken, maar zal er overgeschakeld worden naar containers. Gezien de manier van 
inzameling zal wijzigen, moeten een aantal zaken in het politiereglement aangepast worden 
zoals onder andere de wijze van aanbieding, het tijdstip waarop de containers terug 
binnengenomen moeten worden en het gebruik van extra zakken indien de burger meer afval 
wenst aan te bieden. 

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met 26 stemmen voor (N-VA, Groen, Open Vld en sp.a behalve raadslid Kris Van der Coelden), 1 
stem tegen (PVDA) en 13 onthoudingen (Vlaams Belang, CD&V en sp.a-raadslid Kris Van der 
Coelden)

Artikel 1
wijzigingen van het algemeen politiereglement door te voeren voor:
- de aanvullende bepalingen die betrekking hebben op de aanbieding van afval in functie van 
de invoering van diftar. Deze zullen in werking treden op 1 juli 2019.

Bijlagen
Wijziging APR diftar
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Gezien en goedgekeurd door de gemeenteraad

Johan Verhulst Mia Mortier
algemeen directeur raadslid-voorzitter

 
 


