
Extra • info

Een gemeente zonder containerpark is op vandaag 
ondenkbaar geworden. Al sinds de jaren 80 maken de 
containerparken deel uit van onze maatschappij. Als voor-
uitstrevende gemeente was Jabbeke één van de pioniers in 
het openen en uitbaten ervan. Dankzij het containerpark 
hebben we tegenwoordig minder vervuilde gronden, wordt 
er minder verbrand en wordt er door de milieubewuste 
Jabbekenaar veel beter gerecycleerd. Dit zijn grote stap-
pen voorwaarts geweest in een maatschappij die nog niet 
wakker lag van een ecologische voetafdruk, een klimaattop 
of een Kyoto-protocol.

Elk voordeel heeft natuurlijk ook zijn nadeel, zo bleek door 
de jaren heen. Onder andere de verplaatsingsvervuiling 
(we-brengen-het-naar-het-containerpark-dan-hoeven-we-
geen-vuilniszak-te-betalen) en het afvaltoerisme (we-bren-
gen-het-naar-Jabbeke-want-daar-is-het-toch-nog-altijd-voor-
niets) zijn twee grote problemen waar onze parkwachters 
dagdagelijks mee geconfronteerd worden. En dat is nu pre-
cies niet eerlijk tegenover u, beste Jabbekenaar! Daarom 
hebben we dit aangepakt, op een heel logische manier en 
onder een heel eenvoudig principe.

Wanneer u uw jaarlijkse milieubelasting betaalt, meestal 
50 euro, dan hebt u recht op 50 euro krediet. Bij een 
normaal gebruik van het containerpark moet het gebruik 
gratis blijven. Wij zullen het bonnensysteem aanpassen, 
mocht dit redelijkerwijze niet zo blijken. Dit is exact wat 
we in 2006 hebben aangekondigd.

Om dit principe te kunnen toepassen, hebben we een 
DIFTAR nodig: een geDIFferentieerde TARificatie of met 
andere woorden: bij een normale aanvoer, verbruikt u geen 
krediet, vanaf een bepaalde m³ verbruikt u deze wel. Hoe 
dit allemaal precies in zijn werk gaat, vindt u verdere in 
deze Extra-Info. 
Laat het echter heel duidelijk zijn dat wij hier geen extra 
belasting invoeren, zoals wel eens vaak gesuggereerd wordt. 
Bij een normaal gebruik van het containerpark moet het 
gratis blijven omdat de 50 euro waar u recht op heeft, moet 
volstaan. Het kan evenwel niet dat u als belastingsbetaler 
betaalt voor het verwerken van vuil uit andere gemeenten 
of van organisaties die geen algemene milieubelasting 
betalen. Dit wat totnogtoe wel het geval. Het wordt dus 
allemaal veel rechtlijniger en duidelijker.

Eerlijk is eerlijk: in het begin zal het wat aanpassen zijn. 
Het is immers een nieuw systeem en dat vraagt wat tijd. 
Wij zijn er echter van overtuigd dat  iedere bezoeker van 
het containerpark wel ergens beseft dat wij mee moeten 
met onze tijd. Wij geven de aanzet, u vult aan. 
Wij zijn een democratische gemeente en staan dan ook 
steeds open voor uw vragen en suggesties. Een evaluatie 
volgt ongetwijfeld.

Samen werken aan een beter Jabbeke, een ‘schoner 
Jabbeke, dat is onze gezamenlijke taak.

V O O R W O O R D

Afvalgids  
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nieuwe start containerpark

U heeft het wellicht al gemerkt, het gemeentelijk containerpark is 
heringericht. De oude keet is afgebroken en het plein heringericht. 

Aan één kant van het terrein is er het publiek toegankelijk gedeel-
te met de afvalcontainers, aan de andere kant bevindt zich een 
stapelruimte met de bestaande loods. Beide zones krijgen één 
nieuwe gemeenschappelijke toegang in het midden van het terrein.

Sinds meer dan twintig jaar biedt het containerpark een antwoord 
op het lokale afvalvraagstuk. Het succesverhaal vertaalt zich in 
jaarlijks meer dan 50.000 bezoekers en tonnen ingezameld afval. 

Het comfort van een gemeentelijk containerpark is niet meer weg 
te denken en een vertrouwde stek in ons dagelijks leven gewor-
den. 

Afval sorteren en inzamelen is één ding. Zoals elk verhaal is er ook 
hier een keerzijde van de medaille. De inzameling en verwerking 
van het afval is onderworpen aan strenge aanvaardingsregels en 
dure verwerkingstechnieken.

Vanaf 1 februari 2010 wordt er op het containerpark Diftar inge-
voerd. Diftar is de afkorting van geDIFferentieerd TARief. Met 
Diftar betaalt iedereen in functie van het soort en de hoeveel-
heid afval dat men aanbrengt, volgens het principe ‘de vervuiler 
betaalt, de voorkomer bespaart’. 

Het doel van Diftar is om het afval te beperken en de kosten eer-
lijk te verdelen. Naarmate u minder afval aanbrengt, zal u dan ook 
minder of helemaal niets hoeven te betalen voor uw afval. 

Bovendien zullen duurdere en vervuilende afvalfracties hoger geta-
rifeerd worden dan de nog te recycleren afvalstoffen. Dit kunt u 
lezen in het overzicht van de aan te rekenen afvalfracties. 

diftar - de grootste vervuiler betaalt

de parkwachters

De parkwachter is de spilfiguur 
van het park en de man waar u 
niet zomaar voorbij rijdt zonder 
een korte babbel. Hij registreert 
de bezoeker, analyseert het aange-
brachte afval, dirigeert u naar de 
juiste container en sensibiliseert 
u over afvaloplossingen en het te 
vermijden afval. 

Deze verregaande competenties 
hebben dan ook geleid tot de aan-
stelling van een nieuwe hoofdpark-
wachter. De heer Jeroen Duyck zal 
voortaan - samen met de andere 
parkwachters - iedereen met raad 
en daad bijstaan tijdens een bezoek 
aan het containerpark. 

De tariefzetting van het aange-
voerde afval wordt één van de 
grootste uitdagingen en zal dan 
ook deskundig en met de nodige 
billijkheid gebeuren. 

tips om afval te vookomen

• COMPOSTEER UW KEUKEN- EN TUINAFVAL

Als er één fractie is die voorkomen kan worden, 
dan is het wel groenten-, fruit- en tuinafval (GFT). 
Vijftig procent van het huisvuil is GFT-afval. Door 
organisch afval zelf thuis te verwerken, halveert 
u dus niet alleen uw huisvuilzak, maar bekomt u 
bovendien een bodemverbeteraar voor uw tuin.

Een compostvat is voor 10 euro te verkrijgen op 
het containerpark, een compostbak voor 25 euro. 
Meer inlichtingen kunt u krijgen bij de parkwachter 
via 050/81 01 38 of via gemeentehuis@jabbeke.be.

• VERMIJD SNOEIHOUT EN TUINAFVAL

U kunt gebruik maken van of de huis-aan-huisopha-
lingen of zelf beperkte hoeveelheden composteren. 
Er bestaan oplossingen voor elke tuin. Mits een 
kleine moeite is een bezoek aan het containerpark 
eerder een uitzondering dan een behoefte.

De provincie West-Vlaanderen heeft een brochure 
over ‘De ecologische siertuin’, die u kan bestellen 
via het gratis nummer 0800/20 021 of via mail naar 
ecologische.tuinen@west-vlaanderen.be.

• VERMIJD OVERTOLLIGE VERPAKKING

De gemiddelde Vlaming zet ieder jaar meer dan 
een halve ton afval op straat. Een deel van dat afval 
brengen we gewoon mee uit de winkel. We betalen 
er zelfs voor. 

Kijk maar hoeveel onnodige verpakking je koopt als 
je boodschappen doet. Nochtans kan het milieu-
vriendelijker als we in de winkel kritischer zijn. 

Meer informatie over afvalarm winkelen kunt u vin-
den op www.afvalarmwinkelen.be.

• WEIGER RECLAME IN UW BRIEVENBUS

Vraag uw gratis sticker aan op het gemeentehuis. 
Geadresseerde reclame kunt u voorkomen door 
de registratie van uw adres op de Robinsonlijst. Dit 
kan door middel van het gratis nummer 0800/91 
886 of door te surfen naar www.robinsonlist.be.

De parkwachters v.l.n.r.: Jeroen Duyck, Franky Verduyn en Johan Michiels

Afval voorkomen is de eerste prioriteit in het huidige afvalstoffenbeleid. Hoe minder afval u produceert, 
hoe minder afval u daarna kwijt moet. Een aantal praktische tips kunnen uw persoonlijk afvalberg alvast 
drastisch doen dalen.



wat mag aangevoerd worden?

wat wordt niet toegelaten?

KRINGLOOPGOEDEREN Herbruikbare goederen worden bij voorkeur afgegeven in de kringloopwinkel, 
maar worden ook in het containerpark ingezameld.

AFGEDANKTE ELEKTRONISCHE EN 
ELEKTRISCHE APPARATEN

Grote en kleine huishoudelijke, audiovisuele en informatica-apparaten en 
elektrische gereedschappen.

KLEIN GEVAARLIK AFVAL KGA wordt zoveel als mogelijk in de oorspronkelijke verpakking (inclusief 
buitenverpakking) aangeboden om de identificatie te vereenvoudigen.

LAMPEN TL-lampen, halogeen- en spaarlampen.
PIEPSCHUIM Enkel zuiver wit piepschuim.
(AUTO)BATTERIJEN Maximaal twee stuks per aanvoerbeurt.
FRITUURVET EN -OLIE Maximaal tien liter of tien kilogram per aanvoerbeurt.
MOTOROLIE Maximaal tien liter of tien kilogram per aanvoerbeurt.
METALEN Alle oude metalen, vrij van afval.
TEXTIEL Alle kledij en woningtextiel die ontstaan door de normale werking van een 

particulier huishouden.
BOL GLAS Uitgespoeld aanbieden, vrij van resten en deksels.
PMD Plastiek flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons.
PAPIER EN KARTON Gescheiden aanbieden, karton platdrukken of scheuren.
GROENAFVAL Geen graszoden, aarde, groenten en fruit.
SNOEIHOUT Maximaal twee meter lang, doorsnede twintig centimeter.
VLAK GLAS Dient ontdaan te zijn van metalen, steen- en houtachtige materialen.
PLASTIEK Zuivere folies en plastiek bloempotten.
BOUW- EN SLOOPAFVAL Steenpuin, dakpannen, stenen afkomstig van kleine verbouwingswerken.
HOUTAFVAL Moet ontdaan zijn van alle niet-eigen materialen. Planken met een maxi-

male lengte van 1.5 meter. Kasten en andere houten constructies dienen op 
voorhand afgebroken te zijn.

GROF VUIL Grote stukken brandbaar materiaal, die door hun omvang niet in de regu-
liere huisvuilzak passen.

STORTMATERIALEN Keramische materialen, Ytong, kalkplaten en roofing.
LANDBOUWPLASTIEK Moet ontdaan zijn van aarde en zijn schoongeveegd.
ASBESTHOUDENDE MATERIALEN Asbestcement platen zoals eternit en menuiserite. (10 platen per jaar gratis)
AUTOBANDEN Maximaal vier stuks per aanvoerbeurt.
BOOMWORTELS Moeten ontdaan zijn van aarde, plastiek, ijzer en stenen. 

SPRINGTUIGEN Springtuigen zoals munitie, pistolen en vuurwerk.
BRANDBAAR RESTAFVAL Restafval dat qua afmetingen niet in de gewone huisvuilzak kan.
NIET-VERGELIJKBARE
BEDRIJFSAFVALSTOFFEN

Afval dat niet vergelijkbaar is van aard, samenstelling en hoeveelheid als de 
huishoudelijke afvalstoffen en die niet ontstaan is ten gevolge van activiteiten 
zoals de normale werking van een particuliere huishouding.

GASFLESSEN Gebruikte gasflessen geeft u af bij een gasverdeler in uw buurt
KRENGEN Krengen van dieren of slachtafval.
MICROBIOLOGISCHE STOFFEN Microbiologisch besmette afvalstoffen via een erkende ophaaldienst.
ETENSWAREN, GROENTEN, FRUIT Al dan niet ingevroren etenswaren, groenten en fruit.
GRASZODEN EN AARDE Raadpleeg hiervoor uw (tuin)aannemer.
ASBESTVEZELS Niet-gebonden asbestvezels die asbest bevatten.
AUTOWRAKKEN Autowrakken kunt u kwijt bij een schroothandel.
GENEESMIDDELEN Met uw geneesmiddelen kunt u terecht bij de apotheek.
RADIO-ACTIEVE AFVALSTOFFEN Radio-actieve afvalstoffen, met uitzondering van rookmelders.

stap 1: thuis sorteren

Sorteer thuis alle afval, zorg ervoor 
dat het op een overzichtelijke 
manier geladen is. Dit zal de vlotte 
afhandeling op het containerpark 
zeker ten goede komen.

stap 2: aanmelden & identi-
           teitscontrole

U krijgt als inwoner van Jabbeke 
enkel toegang tot het container-
park met uw elektronische iden-
titeitskaart. Iedereen meldt zich 
aan bij de parkwachter en wacht 
voor de slagboom. Geef uw elek-
tronische identiteitskaart af aan 
de parkwachter. De parkwachter 
registreert uw identiteit via een 
draagbare pc.

Ook handelaars met zetel of ves-
tiging te Jabbeke kunnen terecht 
op het containerpark. Nieuwe 
inwoners die nog niet gedomicili-
eerd zijn te Jabbeke dienen zich te 
laten registreren mits voorlegging 
van de nodige bewijsstukken.

stap 3: registratie van de
           afvalstoffen

Open de koffer van uw wagen en 
toon aan de parkwachter welke 
afvalstoffen u heeft meegebracht. 
De parkwachter registreert op de 
ogenblik de afvalstoffen die u bij 
zich heeft op basis van het aange-
brachte volume of het aantal stuks.

stap 4: de aanrekening

U krijgt een overzicht van alle 
aangevoerde afvalstoffen en de bij-
horende aanrekening. 

Via een elektronische handteke-
ning verklaart u zich akkoord met 
de aanrekening.

U hoeft nooit ter plaatse te beta-
len. Iedere inwoner die milieube-
lasting betaalt, heeft recht op een 
vrijstelling van betaling zoals vast-
gelegd in het retributiereglement. 

Indien dit voorschot wordt over-
schreden, wordt er een uitnodiging 
tot betaling opgestuurd.

Personen die geen millieubelas-
ting betaald hebben in het vorige 
dienstjaar of niet belastingsplichtig 
zijn, hebben geen recht op het 
jaarlijkse tegoed. De tariefzetting 
wordt onmiddellijk toegepast. De 
betaling gebeurt achteraf door 
middel van een gedetailleerde uit-
nodiging tot betaling.

stap 7: deponeren afval-
           stoffen

De slagboom wordt door de park-
wachter geopend en u kan nu 
het afval deponeren in de daartoe 
bestemde containers. U volgt hier-
voor de richtlijnen van de park-
wachter op het plein.

hoe verloopt een  bezoek aan het containerpark?

Houdt uw e-ID bij de hand voor een 
vlotte bediening.

De PDA leest de gegevens in van de 
e-ID en u wordt geregistreerd.

De parkwachter controleert de inhoud 
van uw koffer.

De parkwachter helpt u graag met ad-
vies bij het deponeren van uw afvalstof-
fen.

richtlijnen voor een 
vlot bezoek

• Bied geen afvalstoffen aan die 
niet gesorteerd zijn. Dien ze ge-
scheiden aan.

• Indien u afval morst, ruim het 
dan netjes op.

• Rij stapvoets op het terrein.

• Als er kinderen mee zijn, laat 
ze dan niet vrij rondlopen. 

• Als u dieren meeheeft, hou ze 
in de wagen.

• Deponeer geen afvalstoffen 
aan de toegangspoort van het 
containerpark, noch tijdens 
noch buiten de openingsuren.



LEGENDE
1 Autobanden
2 Batterijen
3 Elektro
4 Eternit
5 Steenafval
6 Folies
7 Glas
8 Gras- en snoeiafval
9 Grof vuil
10 Gyproc
11 Hellend vlak
12 Hout
13 Isomo
14 Kartonpers
15 Keramiek
16 KGA 
17 Kledij
18 Lampen
19 Metaal
20 Oliën
21 Papier
22 PMD
23 Perscontainer
24 Reserve
25 Vlak glas



gemeenteliJk containerpark 
EERNEGEMWEG 140 SNELLEGEM 
TEL.: 050/81 01 38 
EMAIL: GEMEENTEHUIS@JABBEKE.BE

OP MAANDAG GESLOTEN
DINSDAG TOT VRIJDAG VAN 13U TOT 18U
ZATERDAG VAN 09U TOT 17U

Op zaterdag worden er geen zelfstandigen 
toegelaten met hun typische bedrijfsafval-
stoffen. Buiten de openingsuren is het con-
tainerpark niet toegankelijk voor personen 
vreemd aan de dienst. 

Sluikstorten en sluikstoken blijft streng verboden. Het is niet 
toegestaan om materiaal te deponeren buiten de openings-
uren van het containerpark. Het achterlaten van afval aan de 
afsluiting of toegangspoort wordt beschouwd als sluikstorten. 

Het achterlaten van afval langs de openbare weg of het ver-
branden ervan, kan beteugeld worden met boetes tot 250 
euro.

• Kringloopgoederen
• Afgedankte elektronische en elektr. apparaten
• KGA, batterijen
• TL-lampen
• Piepschuim
• Olie, metalen, textiel, glas, PMD

gratis

• Papier en Karton
• Groenafval
• Vlak glas
• Plastiek bloempotjes
• Zuivere plastiek folies en harde plastieken

< ½ m³
½ m³ - 1 m³
1 m³ - 2 m³

gratis
1 euro
2 euro

• Houtafval
• Bouw- en steenafval

< ¼ m³
¼ m³ - ½ m³
½ m³ - 1 m³
1 m³ - 2 m³

1 euro
2 euro
4 euro
8 euro

• Grofvuil, 
• Stortmaterialen
• Landbouwplastiek

< ¼ m³
¼ m³ - ½ m³
½ m³ - 1 m³
1 m³ - 2 m³

2 euro
4 euro
8 euro
16 euro

• Autoband groot
• Autoband klein
• Boomwortel

 per stuk 6,5 euro
2.5 euro
1 euro

• Asbesthoudend materiaal per m² 0,5 euro

De volumebepaling ge-
beurt door de parkwach-
ter en wordt bepaald op 
basis van de aangevoer-
de, reële toestand en niet 
op basis van het mogelijk 
samengedrukt (geperst) 
volume.

Bij aanvoer van niet-
gesorteerd afval wordt 
steeds het hoogste tarief 
toegepast.

Per aanvoerbeurt is er, 
ongeacht de brengwijze, 
een mobiliteitstarief 
van 0.5 euro van toe-
passing.

Elk gezin dat de gemeentelijke milieubelasting betaald heeft in het vorige dienstjaar, krijgt een jaarlijks 
tegoed van 50 euro (37.5 euro voor een alleenstaande). Dit betekent dat er voor 50 euro afval op het 
containerpark mag worden aangevoerd zonder dat er betaald moet worden. Indien dit bedrag overschre-
den wordt, wordt er een betalingsuitnodiging verstuurd.

AANVRAAGFORMULIER TOEGANG GEMEENTELIJK CONTAINERPARK

REDEN VAN AANVRAAG (enkel voor hierna opgesomde lijst)

 � vereniging
 � school
 � rechtspersonen
 � tweede verblijfhouders
 � andere (te omschrijven): ________________________________________________

GEGEVENS VERENIGING, SCHOOL, RECHTSPERSONEN, TWEEDE VERBLIJFHOUDERS OF ANDERE

 naam    : _________________________________________________

 adres (straat+nummer) : _____________________________________- 8490 JABBEKE

 contactpersoon  : _________________________________________________
 (volmachtgever)

 ondernemingsnummer : □□□□-□□□-□□□
geeft volmacht aan

PERSOONSGEGEVENS AANVRAGER 1

 naam    : _________________________________________________

 adres (straat+nummer) : ______________________________________________________

 postcode+gemeente  : ______________________________________________________

 rijksregisternummer  : □□-□□-□□-□□□-□□ 

PERSOONSGEGEVENS AANVRAGER 2

 naam    : _________________________________________________

 adres (straat+nummer) : ______________________________________________________

 postcode+gemeente  : ______________________________________________________

 rijksregisternummer  : □□-□□-□□-□□□-□□
handtekening

 datum    : ____/____/________

     volmachtgever     aanvrager 1     aanvrager 2

 naam

 handtekening


