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Gemeenteraad GOEDGEKEURD 
Besluit Zitting van 29 juni 2021

Afdeling interne zaken - Dienst 
overheidsopdrachten en juridische zaken

14 2021_GR_00186 Aanpassing algemeen politiereglement aan nieuwe 
asbestreglementering op het containerpark - Goedkeuring

Samenstelling:

Aanwezig:
mevrouw Veerle Vincke, voorzitter; de heer Marc Van de Vijver, burgemeester; de heer Filip Kegels, schepen; 
mevrouw Katrien Claus, schepen; de heer Boudewijn Vlegels, schepen; de heer Raf Van Roeyen, schepen; de 
heer Dirk Van Esbroeck, schepen; de heer Roger Heirwegh, raadslid; de heer Werner Maes, raadslid; de heer 
Johan Smet, raadslid; de heer Andre Buyl, raadslid; de heer Ernest Smet, raadslid; mevrouw Marijke De 
Graef, raadslid; mevrouw Ann Cools, raadslid; de heer Issam Benali, raadslid; mevrouw Lien Van Dooren, 
raadslid; de heer Jens De Wael, raadslid; mevrouw Dominique Tielens, raadslid; mevrouw Karolien Weekers, 
raadslid; de heer Stijn De Munck, raadslid; mevrouw An Vermeulen, raadslid; mevrouw Laura Staut, raadslid; 
de heer Jeroen Verhulst, raadslid; de heer Koen Maes, raadslid; mevrouw Lientje De Schepper, raadslid; 
mevrouw Annick Van de Vyver, raadslid; mevrouw Kathleen De Schepper, raadslid; mevrouw Méline 
Rovillard, raadslid; mevrouw Katty Schelfhout, raadslid; mevrouw Leen Van Laere, raadslid; de heer Jan 
Creve, raadslid; de heer Jozef Schelfhout; de heer Jo Van Duyse, algemeen directeur

Afwezig:
mevrouw Inge Brocken, schepen

Verontschuldigd:
mevrouw Ingeborg De Meulemeester, schepen; de heer Jan Van De Perre, raadslid

Motivering

Inhoudelijke toelichting
De omzendbrief van 18 december 2020 betreffende de wijziging en actualisatie van de omzendbrief van 27 
augustus 2008 over inzameling van asbestcement op de recyclageparken vraagt aan gemeenten om in het 
politiereglement op te nemen dat asbestcement enkel mag worden aangeleverd indien dit verpakt is. Deze 
maatregel kadert in een bredere context van asbestveilig beheer en behandeling zowel binnen als buiten het 
containerpark.

Bijgevolg wordt voorgesteld om in artikel 26.1 in fine van het algemeen politiereglement volgende zin toe te 
voegen:

Asbestcement mag enkel verpakt worden aangeleverd conform de door de overheid opgelegde normen.
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Juridische grond
Gelet op het decreet lokaal bestuur.

Gelet op de omzendbrief betreffende de wijziging en actualisatie van de omzendbrief van 27 augustus 2008 
over inzameling van asbestcement op de recyclageparken.

Stemming op het besluit
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Besluit

De Gemeenteraad beslist

Artikel 1
de voorgestelde wijziging aan het algemeen politiereglement inzake het verplicht aanbieden van "verpakt 
asbest" op het containerpark goed te keuren.

Artikel 2
in artikel 26.1 van het algemeen politiereglement volgende bepaling op te nemen: Asbestcement mag enkel 
verpakt worden aangeleverd conform de door de overheid opgelegde normen.

Artikel 3
de gecoördineerde versie van het algemeen politiereglement, na voormelde wijziging, goed te keuren.

Bijlagen
1. Omzendbrief.pdf
2. polcode_gecoordineerd.docx

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de Gemeenteraad 

Algemeen directeur

Jo Van Duyse

Voorzitter

Veerle Vincke


