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Op de Algemene Vergadering van 18 maart 2016 heeft de Stedelijke Jeugdraad zich gebogen over de
regeling van het containerpark voor verenigingen, in het bijzonder voor jeugdwerkinitiatieven erkend
door de stad. De AV verleent hierover het volgende advies:
Al bij de invoering van het nieuwe reglement omtrent het stedelijke containerpark stelden de leden van de
AV zich tijdens de vergadering van 19 september 2014 vragen over de openingsuren van het
containerpark voor (jeugd)verenigingen. Het afval van jeugdwerkinitiatieven valt, net als dat van scholen,
instellingen en andere verenigingen onder de regeling van handelsafval. Dit heeft als gevolg dat de
jeugdverenigingen enkel op dinsdag- en donderdagvoormiddag tussen 9u15 en 11u45 in het containerpark
terecht kunnen. U begrijpt meteen dat dit problemen oplevert voor jeugdverenigingen die draaien op
jonge, vaak studerende, vrijwilligers. Zij hebben tijdens de week vaak geen tijd om naar het containerpark
te gaan.
Als Jeugdraad hebben wij het afgelopen jaar herhaaldelijk aan de Milieudienst de vraag gesteld de
openingsuren van het containerpark voor erkende jeugdverenigingen aan te passen, zodat zij ook in het
weekend hun afval konden wegbrengen. Dit bleek niet mogelijk te zijn.
De slechte openingsuren voor handelsafval brengen ons bij het tweede probleem. Wanneer
jeugdverenigingen in het weekend hun lokalen opruimen of het gras afrijden en hun (groen)afval willen
wegbrengen, maken zij gebruik van hun identiteitskaart om toegang te krijgen tot het containerpark. Het
gevolg hiervan is dat hun ouders gratis beurten verliezen en soms zelfs de factuur ontvangen via hun
Difter-afrekening. Aangezien de registratie van het afval via een chip op de identiteitskaart gebeurt en het
bedrag via de Diftar-factuur gefactureerd wordt, is het in onze ogen technisch mogelijk om een chip te

voorzien voor jeugdverenigingen die gekoppeld wordt aan de Diftar-factuur van de vereniging. Wij zijn
uiteraard voorstander van het principe “de vervuiler betaalt” en ijveren hier dus niet voor een gratis
containerpark voor verenigingen. Wij willen de Oudenaardse jeugd ervan bewust maken dat zij op een
verantwoorde manier met afval moeten omgaan.
Het Dagelijks Bestuur van de Jeugdraad deed ook navraag bij andere steden en gemeenten en hieruit
kunnen wij besluiten dat er in Oudenaarde ruimte is voor verbetering:




In Gent, Eeklo en Mechelen gelden voor door de stad erkende verenigingen dezelfde regels als
voor particulieren. Ze genieten hetzelfde, lagere tarief en hebben op dezelfde tijdstippen toegang
tot het containerpark.
Ronse en Brugge hebben dan weer een apart tarief voor verenigingen (het tarief voor
bedrijfsafval). Het containerpark is voor de verenigingen echter wel op dezelfde tijdstippen als
voor particulieren toegankelijk.

Dit zijn slechts twee voorbeelden van een verbeterde toegankelijkheid van het containerpark voor
verenigingen. Ons voorstel is dan ook om de erkende verenigingen in Oudenaarde een veel vlottere
toegang tot het containerpark te verlenen. Dit kan met het behoud van de kaart voor bedrijfsafval, via een
speciale kaart voor verenigingen, of een andere oplossing die volgens het stadsbestuur praktisch haalbaar
is.
Graag blijven wij als Stedelijke Jeugdraad ook in de toekomst betrokken bij de ontwikkelingen in dit
dossier.
Wij danken u bij voorbaat voor uw reactie.
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