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EN CONTAINERPARKEN

Het Gewest en/of de gemeenten beheren afvalverwerkingsinstallaties, containerparken en gemeentelijke
opslagplaatsen waar de burger zich van verschillende soorten afval kan ontdoen. Die netwerken, waarnaar
het afval vrijwillig wordt gebracht, leiden tot de verwerking van grof vuil (ook oud ijzer), groenafval,
papierafval, verpakkingsafval, glas, huishoudelijk chemisch afval, oude kleren en eventueel bouw-, renovatieen sloopafval.
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Drie containerparken staan regelmatig (minstens twee dagen per week) open voor de inwoners en beschikken
over een milieuvergunning in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Die parken bevinden zich in Sint-Joost,
Schaarbeek en Sint-Pieters-Woluwe. De gemeente Ukkel is momenteel bezig met de bouw van een
gemeentelijk containerpark dat tevens over een milieuvergunning beschikt. Deze vier containerparken
worden door het Gewest gesubsidieerd.
Op initiatief van de gemeenten worden (regelmatig per week of per maand) containers ter beschikking
gesteld van de bewoners van de volgende gemeenten: Oudergem, Evere, Vorst, Ganshoren, Elsene, Jette,
Watermaal-Bosvoorde en Sint-Lambrechts-Woluwe.
Deze systemen voor vrijwillig aandragen van afval zijn enkel voor particulieren bestemd. Soms stelt de
gemeente een systeem in voor de controle van de identiteit van de betrokken burgers om misbruik te
voorkomen van inwoners van andere gemeenten of gewesten ….
De types van aldus op de verschillende punten ingezameld afval hangen af van de mogelijkheden van de
gemeenten. Zo kunnen sommige gemeenten beslissen asbestafval, roofing, … te aanvaarden. Het betreft hier
echter zeer gevaarlijk afval. De opslag ervan is aan een milieuvergunning onderworpen en is het voorwerp van
een speciale rubriek. Er worden specifieke voorwaarden voor de opslag en de verpakking ervan opgelegd.
Bovendien is de verwerking van dergelijk afval duur. Het zal dus van de financiële mogelijkheden afhangen of
een gemeente al dan niet aanvaardt.
Het deponeren van afval is normaal gezien gratis, maar voor bepaald afval, zoals bouw-, renovatie- en
sloopafval bijvoorbeeld, kan een deelname in de verwerkingskosten worden gevraagd.
De gemeenten organiseren ook regelmatig schoonmaakacties die worden toegespitst op de inzameling van
grof vuil waarvoor containers worden geplaatst en/of huis-aan-huis wordt opgehaald.
Elke gemeente beschikt over een milieudienst of vergelijkbare dienst tot wie de burgers zich kunnen
richten om inlichtingen in te winnen over de praktische voorwaarden zowel aangaande het vrijwillig
aanbrengen als aangaande de netheidscampagnes.
Wat het groenafval betreft, afkomstig van het onderhoud van de aanplantingen en de tuinen, bestaat er een
composteringscentrum in Jette waar moet worden betaald en dat bestemd is voor alle inwoners van het
Gewest.
Vandaag is een nieuw gewestelijk composteringscentrum, « Brussel-Compost », dat nabij het gewestelijk
sorteercentrum van de Bempt ligt, operationeel. Deze installaties zullen de 15.000 ton groenafval van het
beheer van de Brusselse groene ruimten en van particulieren verwerken.
Er zijn overigens gemeenten die de, meestal seizoensgewijze, ophaling van groenafval organiseren via het
vrijwillig aanbrengen door de inwoners.
Op die wijze vult het Brussel-Compost de installaties van Brussel-Recyclage en Brussel-Papier aan.
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2.Gewestelijk afvalpark
In het gewestelijk afvalpark in de Rupelstraat kunnen particulieren en KMO’s terecht met allerlei soorten
afval: verpakkingsafval, grof vuil, metalen, papier en karton, tuinafval en klein chemisch afval. Ook bouwafval
kan er naartoe worden gebracht, maar daarvoor moet worden betaald.
KMO's kunnen er tegen betaling met hun afval terecht.
In 2000 zamelde het afvalpark bijna 19.000 ton in.
Burgers kunnen voor praktische details terecht op het gratis nummer 0800/981 81.
Een tweede gewestelijke afvalverwerkingsinstallatie, in Vorst, in de buurt van het nieuwe gewestelijke
sorteercentrum van de Bempt, is gepland.
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