Artikel 4.2.6 van de algemene politieverordening
Enig artikel
De gemeenteraad beslist om artikel 4.2.6 van de algemene politieverordening op te heffen en als
volgt opnieuw vast te stellen:
Artikel 4.2.6
§ 1. Aanvoer van afvalstoffen op het gemeentelijk containerpark is enkel toegelaten door personen
die minstens 16 jaar oud zijn. Volgende categorieën van gebruikers kunnen afvalstoffen deponeren
in het gemeentelijk containerpark:
 inwoners van de gemeente Bredene
 tweede verblijfhouders te Bredene
 natuurlijke personen die nog geen inwoner zijn van de gemeente Bredene, maar die momenteel
bezig zijn met de bouw of de renovatie van een woning in Bredene (toegang wordt geregeld via
een eenmalige, tijdelijke vergunning die zes maanden geldig blijft)
 nabestaanden van een overleden Bredenaar (toegang wordt geregeld via een eenmalige,
tijdelijke vergunning die drie maanden geldig blijft én die moet worden aangevraagd binnen de
zes maanden na het overlijden van de Bredenaar)
 “kleine en middelgrote ondernemingen” (KMO’s), voor zover ze hun zetel of een filiaal te
Bredene hebben. Deze KMO’s kunnen in het gemeentelijk containerpark enkel terecht voor de
afvalfracties hol glas, papier en karton, schroot en PMD.
 instellingen van openbaar nut (scholen, sociale instellingen, rusthuizen, openbare besturen,…)
die hun zetel te Bredene hebben.
 door het gemeentebestuur erkende verenigingen.
§ 2. Het gemeentelijk containerpark is enkel toegankelijk na de identificatie van de aanvoerder van
afvalstoffen. De hieronder vermelde identificatiemiddelen zijn enkel geldig indien het de houder
van het identificatiemiddel zelf is, die zich persoonlijk de toegang tot het gemeentelijk
containerpark wil verschaffen.
De identificatie van de aanvoerder van afvalstoffen gebeurt met behulp van een automatische zuil
en slagboom aan de ingang, behalve voor inwoners van Bredene die nog niet in het
bevolkingsregister zijn ingeschreven. Voor inwoners van Bredene die nog niet definitief in het
bevolkingsregister zijn ingeschreven, gebeurt de identificatie met behulp van een door het
gemeentebestuur afgeleverd bewijs dat men zich heeft aangeboden voor inschrijving in het
bevolkingsregister.
De identificatie met behulp van een automatische zuil en slagboom aan de ingang, gebeurt aan de
hand van de elektronische identiteitskaart voor inwoners van Bredene en – waar technisch mogelijk
– voor tweede verblijfhouders. Voor de andere categorieën van gebruikers die zich moeten
identificeren met behulp van een automatische zuil en slagboom aan de ingang, gebeurt de
identificatie aan de hand van een toegangsbadge. Deze toegangsbadge wordt afgeleverd door het
gemeentebestuur, mits het betalen van een waarborg van 50 EUR en mits de aanvrager van de
toegangsbadge behoort tot een van de in § 1. genoemde categorieën van toegelaten gebruikers.
Indien dit strikt noodzakelijk is kunnen meerdere toegangsbadges per aanvrager worden afgeleverd,
waarbij geen enkele aanvrager in totaal ooit meer dan drie werkende toegangsbadges kan bekomen.

