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Politiereglement Milieupark -aanpassing

De raad
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet voor de artikelen die nog van toepassing zijn
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse gewest van het administratief
toezicht op de gemeenten en latere wijzigingen
Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
Gelet op het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen, gewijzigd bij
decreet van 20 april 1994 en 2 april 2004, inzonderheid op artikel 15
Gelet op het politiebesluit van 25 oktober 2007 betreffende het milieupark en latere wijzigingen
Gelet op het retributiereglement betreffende het milieupark van 27 februari 2020
Overwegende dat er bij de uitbating van het milieupark nood is aan een aantal regels en afspraken om het
dagelijks beheer ervan in goede banen te leiden
Overwegende dat de gemeente vanaf 1 januari 2020 Optimo invoerde voor de inzameling van huishoudelijke
afvalstoffen
Overwegende dat OVAM strengere regels zal opleggen voor het inzamelen van asbest op het milieupark met
betrekking tot vermindering van het risico op verspreiding van asbestvezels
besluit
Stemmen voor:

Jacky Herens, William Nijssen, Jean Levaux, Benoît Houbiers,
Yolanda Daems, Rik Tomsin, Jean-Marie Geelen, Shanti Huynen,
Joris Gaens, Michaël Henen, Clotilde Mailleu, Lizzy Buijsen-Baillien,
Alicia Dodemont

Stemmen tegen:
Onthoudingen:
Ongeldig:

Grégory Happart

Stemmen niet :

Artikel 1

Doel milieupark

1.1.

Het milieupark is een inrichting die tot doel heeft de gescheiden inzameling van huishoudelijke
afvalstoffen en bedrijfsafvalstoffen die gezien hun aard vergelijkbaar zijn met huishoudelijke
afvalstoffen, mogelijk te maken met het oog op de maximale recyclage van deze afvalstoffen.

1.2.

Het milieupark wordt beheerd en geëxploiteerd door de gemeente Voeren.

Artikel 2.

Openingsuren

2.1.

Het milieupark is geopend op de door het College van Burgemeester en Schepenen bepaalde
data en openingsuren. Buiten de openingsuren is het milieupark niet toegankelijk voor personen
vreemd aan de dienst. De openingsuren zijn deze zoals aangekondigd aan de ingang van het
milieupark. De volgende openingsuren worden zeer strikt toegepast:
maandag

gesloten

dinsdag

8u - 12u

woensdag

14u - 17u

donderdag

8u - 12u

vrijdag

14 - 18u

zaterdag (2 zaterdagen per

8u - 12u

maand)
2.2

Tijdens de openingsuren staat het milieupark permanent onder toezicht van de parkwachter. Ten
laatste een kwartier voor sluitingstijd, kan men zich nog aanmelden op het milieupark.

2.3.

Het is ten strengste verboden materialen te deponeren buiten de openingsuren van het
milieupark. Afzetten of storten van materialen, zelfs verpakt, aan de afsluiting of aan de
toegangspoort, wordt beschouwd en beboet als sluikstorten.

Artikel 3

Toegankelijkheid

3.1.

Het milieupark is enkel toegankelijk voor de gezinnen van Voeren, voor zelfstandigen en
ondernemers die op het grondgebied van Voeren gevestigd zijn en voor toeristen die in Voeren
verblijven mits zij gebruik kunnen maken van de badge van het toeristisch verblijf waar ze
logeren. De aangevoerde afvalstoffen moeten beantwoorden aan de bepalingen van dit
reglement qua hoeveelheid en aard. De afvalstoffen moeten worden aangeboden op de dagen en
uren uitdrukkelijk hiervoor voorzien en bezoekers betalen de verschuldigde vergoedingen zoals
verder bepaald. Toegang tot het milieupark kan enkel via EID of gemeentebadge. De
parkwachter is ten allen tijde gemachtigd om de identiteit van de bezoekers te controleren.
Kinderen onder 12 jaar dienen steeds van een begeleider vergezeld te zijn.

3.2.

Alle tweede verblijvers, horecazaken, KMO’s en inwoners met een buitenlandse identiteitskaart
kunnen enkel op het milieupark terecht met een gemeentebadge.

3.3.

Toeristen hebben toegang tot het park via de gemeentebadge van de horecazaken.

3.4.

Enkel bedrijfsafval gelijkgesteld met huishoudelijk afval en huishoudelijk afval zijn toegelaten, met
uitzondering van landbouwplastiek en tractorbanden.

3.5.

Enkel voertuigen met een hoogst toegelaten gewicht kleiner dan 7000 kg en met een
maximumlengte van 8 meter mogen binnenrijden. Per kruiwagen en per fiets is het milieupark ook
toegankelijk.

3.6.

Personen vreemd aan de dienst en die geen materiaal aanbrengen, hebben geen toegang tot het
milieupark. Uitzondering voor de transporteurs van de verschillende containerfirma's.

3.7.

Het is verboden dieren mee te brengen op het milieupark.

3.8.

Op het milieupark is het verboden te roken of om op enige andere wijze vuur te maken. Het is
verboden om enige beschadiging aan te brengen aan de omheining, containers, gebouwen,
beplantingen of uitrusting.

3.9.

Het is de parkwachter toegestaan de aanbrengers van afvalstoffen buiten de omheining te laten
wachten indien er zich reeds teveel mensen of voertuigen op het milieupark bevinden, evenals in
functie van een goede verkeersregeling op het milieupark.

3.10.

Iedereen die toegang heeft tot het milieupark mag zich meermaals per dag aanmelden.

3.11.

Het is niet toegestaan zich aan te bieden in naam van andere personen, behalve voor toeristen
die de badge van de uitbater van hun verblijfplaats gebruiken. De badge wordt gebruikt op
verantwoordelijkheid van de kaarthouder

3.12.

Wanneer materialen op de verkeerde plaats achtergelaten worden, kan de parkwachter de
bezoeker verplichten het terug op te nemen en op de juiste plaats te deponeren.

3.13.

Zelfstandigen, private rechtspersonen en publieke rechtspersonen hebben toegang tot het
milieupark voor wat betreft huishoudelijk afval, het bedrijfsafval dat vergelijkbaar is met
huishoudelijk afval en dit in normale huishoudelijke hoeveelheden. Huishoudelijk afval afkomstig
van de hoofdactiviteit is niet toegelaten.

3.14.

O.C.M.W.’s en scholen hebben toegang tot het milieupark. Ingeval zij zich in de noodzaak
bevinden éénmalig, grotere hoeveelheden aan te voeren, dienen zij dit op voorhand kenbaar te
maken aan de parkwachter teneinde deze laatste toe te laten zich tijdig te kunnen voorzien in de
noodzakelijke (extra) recipiënten of containers en de aanvoer- en afvoermodaliteiten samen vast
te leggen. De aan te voeren afvalstoffen moeten vergelijkbaar moeten zijn met huishoudelijke
afvalstoffen. Afvalstoffen met een ambachtelijk, semi-industrieel of industrieel karakter zullen niet
aanvaard worden (vb. afvalstoffen van materialen van een technische school). Er moet een
duidelijk verband zijn tussen het personele ge- of verbruik en de betrokken afvalstoffen.

3.15.

De parkwachter zal op onder meer “zicht” van de afvalstoffen en hun hoeveelheid uitmaken of het
al dan niet gaat om huishoudelijk dan wel bedrijfsafval.

Artikel 4.
4.1.

Toegelaten materialen
Een bezoeker die materialen achterlaat die niet op het milieupark aanvaard worden, zal door het
personeel verplicht worden deze materialen terug te nemen. Indien de materialen niet
teruggenomen worden door de bezoeker, laat de parkwachter dit verbaliseren als een sluikstort.

4.2.

Op het milieupark mogen de hierna vermelde vooraf maximale gesorteerde huishoudelijke
afvalstoffen aangeboden worden. De afvalstoffen mogen enkel in de daartoe voorbestemde en
van een duidelijke vermelding voorziene container, recipiënt of opslagruimte gedeponeerd
worden. Indien de afvalstof niet duidelijk vermeld staat op de container, het recipiënt of de
opslagruimte, moet de goedkeuring van de aanwezige parkwachter gevraagd worden.
§1

AEEA:

Alle afgedankte elektrische en elektronische apparaten (die nog werken of stuk zijn)
Koel en vriestoestellen en groot wit
Koelkast, diepvries, fornuis, wasmachine, droogkast, zwierder, oven, zonnebank,…..
Beeldbuishoudend materiaal
TV, computerscherm,……
Overige materialen
Radio, dampkap, microgolfoven, kookplaten, stofzuiger, printers, wekkers, klokken, elektrisch
tuingereedschap(grasmachine), mixer, koffiezet, kruimeldief,verlichtingapparaten(lusters,spots),
LCD-schermen,……

§2

Afvalbanden:

Hieronder dient verstaan te worden: banden van personenwagens, 4x4, aanhangwagens,
caravans, lichte bestelwagens, lichte bedrijfsvoertuigen, motoren en scooters, quads, kruiwagen,
tractoren, daarin begrepen de banden op velg afkomstig van de particulier die zich wenst te
ontdoen van een beperkt aantal afvalbanden waarvan hij houder is.
Volgende technische begrenzingen zijn van toepassing:

-

banden van personenwagens, 4 x 4, aanhangwagens en caravans : maximum velgdiameter :

-

22 duim;
banden van lichte bestelwagens en lichte bedrijfsvoertuigen : maximum velgdiameter : 17

duim;
- banden van motoren en scooters : maximum velgdiameter : 21 duim.
Hoeveelheidbeperking: maximum 4 banden per jaar per inwoner. Tractorbanden, maximum 2
banden per landbouwer per jaar.
De aandacht van de bezoeker wordt gevestigd op het feit dat iedereen oude autobanden mag
afgeven bij een bandencentrale of garagist en dit zonder kosten.
§3

Asbesthoudend afval:

Afbraakmaterialen en afvalstoffen die asbest in gebonden vorm bevatten ontstaan door de
normale werking van een particuliere huishouding en een vergelijkbare bedrijfsactiviteit. Dit
materiaal omvat onder meer golfplaten als dakbedekking, eternieten leien, vlakke gevelplaten,
asbestboard, gas-, water- en rioleringsleidingen, bloembakken, vinylvloertegels, bitumen en
ander eterniet afval in vaste toestand zoals buizen, onderdakplaten, schoolborden, plafondtegels,
onderlaag vloerbekleding, …
Het asbesthoudend afval dient verpakt aangeleverd te worden op het milieupark in de daartoe
voorziene zakken. De zakken kunnen aangekocht worden bij de gemeente aan het milieupark en
aan het administratief centrum. Het is niet toegelaten om het asbesthoudend afval op het
milieupark zelf te verpakken.
§4

Frituurvet en frituurolie:

Deze vetten en oliën moeten in gebruikte doch verder zuivere toestand worden aangeleverd en
moeten ontdaan zijn van organische stoffen (zoals frietresten e.d.). Ze mogen ook niet vermengd
zijn met motoroliën.
§5

Gemengd bouw- en sloopafval:

Alle afbraakmaterialen ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en
een vergelijkbare bedrijfsactiviteit. Dit materiaal is samengesteld uit Ytong blokken (poreuze
gipsblok), gips, kalk, pleisterwerk, knauf, porselein (wc-pot,wasbak,…), wandtegels met pleister
en kalkresten, zand. Dit materiaal mag geen glas, ramen in PVC of aluminium, plastiek,
cellenbeton en isolatiemateriaal bevatten.
§6

Glas:

Hol glas en vlak glas, ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en een
vergelijkbare bedrijfsactiviteit, met uitzondering van vuurvaste voorwerpen, gewapend glas,
serreglas, kristal, opaal glas, rookglas, spiegelglas, autoruiten, plexiglas, gloeilampen,
spaarlampen, TL-lampen, porselein, aardewerk, beeldbuizen, e.d..
Hol glas betreft alle flessen, bokalen, drinkglazen, lege glazen flesjes van geneesmiddelen,
glazen vazen en huishoudglas. Stoppen, kurken, en deksels van flessen en bokalen moeten
verwijderd zijn. Alle recipiënten dienen leeg en zuiver aangeleverd te worden.
Vlak glas betreft alle glazen voorwerpen zoals ruiten, stolpen en schotels die geen hol glas zijn.
§7

Groenafval:

De verschillende types organisch-biologisch afval afkomstig van parken, tuinen en
groenvoorzieningen ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en
vergelijkbare bedrijfsactiviteit, gescheiden in volgende deelfracties:
7.1.

Gemengd groenafval:

Organisch composteerbaar afval zoals plantenresten, haagscheersel, bladeren, organisch afval
uit parken en plantsoenen, gazon- en wegbermmaaisel, ontstaan door de normale werking van
een particuliere huishouding en vergelijkbare bedrijfsactiviteit. Onder snoeihout worden enkel
takken met een diameter van minder dan 17 cm verstaan. Groenafval dient gescheiden van
snoeihout te worden aangeboden.
7.2.

Houtig groenafval of snoeihout:

Snoeihout is afkomstig van bomen en struiken (met uitzondering van boomstronken) en dient in
bundels van max. 40 cm diameter te worden aangeboden. De maximumdiameter van de takken
bedraagt 17 cm aan de basis. De bundels mogen slechts gebonden worden met
composteerbaar, natuurlijk touw. In de bundels mogen geen onzuiverheden zoals stenen, ijzer of
grond aanwezig zijn. Ook kerstdennen mogen aangeboden worden bij het houtig groenafval,
zonder nagels of kerstversiering.
7.3.

Stronken:

Bomen, snoeihout, wortels en stronken van gelijk welke diameter en met een max. lengte van 3
meter mogen aangeboden worden. De stronken dienen van grond ontdaan te worden.
§8

Grofvuil:

Alle afvalstoffen, ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en een
vergelijkbare bedrijfsactiviteit, die omwille van de omvang, de aard en/of het gewicht niet in de
zakken voor de ophaling van het huisvuil kunnen geborgen worden. Vallen eveneens niet onder
deze noemer: alle afvalstoffen waarvoor er een selectieve inzameling bestaat hetzij via huis-aanhuis inzameling hetzij via glasbollen, hetzij via het milieupark. Ook herbruikbare goederen, die
door het kringloopcentrum aanvaard worden, zijn uitgesloten.
Het moet dus werkelijk gaan over afvalstoffen waarvoor het gemeentebestuur geen enkele wijze
van inzameling of recyclage organiseert of aanbiedt, zoals autoruiten, matrassen, MDF, plexiglas,
aquaria, kattenbakzand, gyproc, roofing

§9

Piepschuim

Witte piepschuim met bolletjesstructuur, isolatieplaten met korrelstructuur in zuivere staat,
piepschuim met recyclagenummer 6, aan te bieden in min of meer droge staat. Geen Vlees- en
visschaaltjes, geen vervuild piepschuim, geen verpakkingschips, geen gekleurde isolatieplaten
§ 10

Kaarsresten

Alle kaarsresten zoals gekleurd, niet gekleurd, geparfumeerd, bewerkt, zonder kaarshouders of
verpakkingen zoals schallen, potten in aardewerk, glas en plastic
§ 11

Kurkresten

Kurken stoppen van wijn of bier, onderleggers in kurk, overschotten van kurk op rol of
kurkisolatie, alle andere voorwerpen in kurk. Geen synthetische ‘kurken’
§ 12

Gemengde kunststoffen

Zachte en harde kunststoffen, die niet in de PMD mogen.
Zachte kunststoffen betreft voorwerpen uit pvc, pet, PS, LDPE, LLPE, PP, … van huishoudelijke
oorsprong zoals: folie, kuipjes, vlootjes, schalen, potjes, zakjes, …
Harde kunststoffen betreft voorwerpen uit HDPE, PP, … van huishoudelijke oorsprong zoals:
emmers, vaten kratten, bidons, bloempotten, wasmanden, buizen, profielen, latten, goten,
tuinstoelen, tafels, speelgoed, kleerhangers, … De voorwerpen mogen niet langer zijn dan 1.5m.
§ 13

Houtafval:

Alle afvalstoffen, ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en een
vergelijkbare bedrijfsactiviteit die bestaan uit onbehandeld hout (paletten, bekistingshout en nietgeschilderde balken en pannenlatten) en behandeld hout eventueel met herbekleding en verf
(oud meubilair zonder ander afvalsoorten, afbraakhout, spaanderplaten, OSB platen (zonder
roofing), vezelplaten met of zonder herbekleding), ramen en deuren zonder glas, tafels en
stoelen, balken en planken, massief hout, multiplex, geplastificeerd hout, sloophout,
betonmultiplex, houtderivaten. Spoorwegbielzen zijn niet toegelaten.
§ 14

Herbruikbare goederen:

Alle door de normale werking van een particuliere huishouding en een vergelijkbare
bedrijfsactiviteit ontstane afvalstoffen die via het kringloopcentrum geschikt kunnen gemaakt

worden voor hergebruik, zoals meubelen, kleding, kleine huisraad, boeken en platen, speelgoed,
e.d..
§ 15

KGA:

Verf, olie, detergenten, verdelgingsmiddelen, scheikundige oplosmiddelen, zuren en basen,
lampen batterijen en ander klein gevaarlijk afval zoals bepaald in het besluit van de Vlaamse
Executieve d.d. 13 maart 1991, en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad 14 september 1991,
moet aangeboden worden aan de parkwachter, zo mogelijk in de oorspronkelijke verpakking of
met duidelijke vermelding van het soort product dat zich erin bevindt. Naam en adres van de
aanbieders van klein gevaarlijk afval zal genoteerd worden in een daartoe bestemd register. De
aanbieder blijft verantwoordelijk voor eventuele ongevallen of schade veroorzaakt ingevolge
foutieve aangifte over de aard van het aangeleverde KGA:
Specifieke bepalingen:

-

gebroken TL-lampen en gloeilampen mogen niet in de recipiënt voor TL-lampen

-

gedeponeerd worden
lekkende accu’s worden niet aangenomen (accu’s zijn accu’s van grasmaaiers, auto’s,

-

moto’s)
inktpatronen, toners, printerlinten moeten afgeleverd worden in beschermende verpakking

§ 16

Landbouwfolie:

Folie afkomstig van landbouwactiviteit (bijvoorbeeld voor het afdekken van de silo’s). De
landbouwfolies moeten proper worden afgeleverd. Landbouwfolie kan jaarlijks op twee door de
gemeente vast te leggen perioden gebracht worden
§ 17

Motorolie:

De motorolie moet in gebruikte doch zuivere ( geen water, geen andere vloeistoffen of
chemicaliën ) toestand worden aangeleverd. De motorolie mag evenmin vermengd zijn frituurvet.
De olie mag geen p.c.b. bevatten.
§ 18

Oude metalen:

Alle door de normale werking van een particuliere huishouding en een vergelijkbare
bedrijfsactiviteit ontstane soorten van metalen voorwerpen waarvan de grootte sterk kan
verschillen, met uitzondering van KGA, plasticverpakkingen, metalen verpakkingen en
drankkartons en elektrische en elektronische toestellen.
§ 19

Papier en karton:

Alle dag-, week- en maandbladen, tijdschriften en periodieken, reclamedrukwerk en ander
drukwerk, publicaties, telefoon- en faxgidsen, schrijfpapier, kopieerpapier, computerpapier,
boeken en papieren of kartonnen verpakkingen, ontstaan door de normale werking van een
particuliere huishouding en een vergelijkbare bedrijfsactiviteit, met uitzondering van geolied
papier of karton, papier met waslaag, carbonpapier, gelaagd papier, vervuild papier, vervuilde
papieren en kartonnen verpakkingen, papieren voorwerpen waar kunststof of andere materialen
in verwerkt zijn, kaarten met magneetbanden, behangpapier, cement-, meststof- en
sproeistofzakken, e.d.. Kartonnen dozen moeten geplooid worden. Kunststoffen, touw en andere
vreemde materialen moeten verwijderd worden.

§ 20

Roofing:

Dakdichtingsmateriaal op basis van bitumineuze producten in beperkte hoeveelheden

§ 21

Textiel:

Alle kledij (textiel en lederwaren), schoeisel, handtassen, beddengoed woningtextiel (gordijnen,
overgordijnen, tafelkleden, servetten…), lompen, e.d. die ontstaan door de normale werking van
een particuliere huishouding en een vergelijkbare bedrijfsactiviteit
§ 22

Zuiver steenpuin:

Steenachtig bouwpuin zoals: zuiver bouwafval:beton (gewapend), bakstenen, dakpannen
(gebakken en betonnen), natuurleien, keien, arduin (borduren), welfsels (betondallen),
bloempotten (steen), kasseien, steengruis, wandtegels met mortel, gevelsteen, cement uit de zak
verwijderd, vloertegels, silicaatsteen (kalkzandsteen), klinkers, Amerikaanse gevelbekleding,
stabilise. Dit materiaal mag geen hout, papier en plastiek bevatten en mag maximaal 5% grond
bevatten.
Enkel materiaal ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en een
vergelijkbare bedrijfsactiviteit.
4.3.

Handels-, bedrijfs- en industrieel afval wordt niet aanvaard. De afvalstoffen van de

ambachtelijke- en handelsactiviteiten kunnen naar het milieupark worden gebracht in zoverre de
aangevoerde afvalstoffen qua aard, omvang en hoeveelheid, vergelijkbaar zijn met huishoudelijke
afvalstoffen. Uitzonderingen zijn de landbouwfolies. Dit bedrijfsmatig afval mag wel aangeboden
worden op het milieupark.
Artikel 5

Niet – toegelaten materialen
Het is verboden volgende afvalstoffen of wat er zou kunnen voor doorgaan, aan te bieden op het
containerpark :
G.F.T-afval, PMD, restafval, slib en slijk, wasasfalt, gashouders, springstoffen, radioactief afval,
krengen van dieren en slachtafval, en afvalstoffen voortvloeiend uit bedrijfsactiviteiten
(uitgezonderd landbouwfolies)

Artikel 6

Organisatie en zorgen voor de veiligheid
6.1.

De afvalstoffen die men mag aanvoeren moeten zoveel als mogelijk vooraf gesorteerd
worden teneinde de verblijfsduur van de bezoeker op het milieupark te beperken.

6.2.

Alle aangevoerde afvalstoffen worden eigendom van de exploitant; ze mogen onder géén
enkele voorwaarde worden meegenomen.

6.3.

De toegangswegen of andere onderdelen van de inrichting mogen niet nodeloos
belemmerd worden. De aangebrachte verkeerssignalisatie zal geëerbiedigd worden.

6.4.

De snelheid op het milieupark is beperkt tot 10 km/uur.

6.5

De uitbater is niet verantwoordelijk voor beschadiging of diefstal van persoonlijke
goederen.

6.6

De bezoekers van het milieupark moeten de omgeving van de containers en de overige
ruimte van het terrein steeds zo rein mogelijk houden. Zij kunnen door de parkwachter
verzocht worden het door hen bevuilde terrein te reinigen. Het is verboden om afval voor
de toegangspoorten te deponeren of over de omheining op het milieupark te gooien.
Dergelijke handelingen kunnen worden gelijkgesteld met sluikstorten en hierop staat een
boete.

6.7

De motor van de voertuigen aanwezig op het milieupark dient stilgelegd te worden bij het
lossen van de afvalstoffen. De bezoekers en de ophalers zijn ertoe gehouden de
aanwijzingen van de parkwachter te volgen.

6.8

Door zich toegang te verschaffen tot het milieupark aanvaardt men het reglement.
De parkwachter kan bij vaststelling van onregelmatigheden, het niet naleven van de
voorschriften opgenomen in het reglement of het niet betalen van openstaande
schulden,de toegang tot het milieupark tijdelijk of permanent ontzeggen aan de bezoeker.

6.9

Inbraak, inklimming, schade, veroorzaakt aan personen en goederen, ontvreemding van
goederen of andere inbreuken op dit reglement zullen strafrechtelijk met burgerlijke
partijstelling of burgerrechtelijk worden vervolgd. Bezoekers die verbale of fysische
agressie zouden plegen op de persoon van de parkwachter zullen eveneens burgerlijk of
strafrechtelijk vervolgd worden.

6.10

Ingeval van klachten kunnen de bezoekers zich richten tot de Milieudienst op het nummer
04/381 99 42 of 04 381 99 43. Er zal een onderzoek van de klacht plaatsvinden en de
klager zal in kennis gesteld worden van het resultaat van het onderzoek.

Artikel 7

Tarieven
Hierbij wordt er verwezen naar het retributiereglement, goedgekeurd door de gemeenteraad van
28 maart 2019.

Artikel 8

Inwerkingtreding
Dit reglement is van toepassing met ingang van 30 maart 2020 en vervangt het voorgaande
besluit van 27 december 2012
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