Milieu - reglement afvalbeheer bij evenementen
Vastgesteld door de gemeenteraad op 29 juni 2015
Artikel 1 - Doel
Binnen de perken van het begrotingskrediet van de stad Torhout legt dit reglement de afspraken
vast met elke organisator wat betreft het afvalbeheer van een evenement.
Artikel 2 - Definities en toepassingsgebied
1. Organisator
Onder organisator wordt begrepen elke erkende Torhoutse vereniging zoals gedefinieerd in artikel
1 van het gemeenteraadsbesluit van 25 februari 2013 houdende erkenning van verenigingen.
2. Evenement
Een evenement is een organisatie van in hoofdzaak activiteiten die voldoet aan onderstaande
criteria:
Het evenement wordt ingericht door een erkende Torhoutse vereniging of
organisatiecomité op onafhankelijke wijze en onder eigen verantwoordelijkheid
Het evenement overstijgt het club- of verenigingsniveau en de reguliere competitie (en de
voorbereiding op de reguliere competitie(en is dus gericht op een ruimer deelnemersveld
dan alleen de eigen leden
Het evenement gaat door in Torhout of minstens start en aankomst vinden plaats in
Torhout (volgens de aard van de sport)
Een evenement wordt beschouwd als één geheel, ook wanneer er meerdere opeenvolgende
dagen activiteiten zijn
3. Dit reglement is niet van toepassing op:
de grotere evenementen waarvoor een convenant wordt opgesteld tussen de organisatoren
en de stad. Daarvoor zal een afvalplan in samenwerking met de technische dienst
uitvoering en de milieudienst in het convenant worden opgenomen.
de evenementen die doorgaan in De Mast waarvoor er een afzonderlijke regeling is
vastgesteld
4. Dit reglement is alleen van toepassing wanneer de vereniging optreedt als hoofdorganisator.
Artikel 3 - Elke organisator van een evenement moet verplicht een evenementenfiche invullen.
Deze fiche is beschikbaar via de website www.torhout.be
Artikel 4 - Erkende verenigingen die als hoofdorganisator van evenementen fungeren, kunnen via
de uitleendienst 2 gele KMO-restafvalzakken (60 liter) en 2 PMD-zakken van 60 liter of 1 PMD-zak
van 120 liter krijgen voor hun evenement. De soorten zakken kunnen onderling geruild worden
afhankelijk van de aard van het evenement. Het totaal aantal zakken blijft gelijk. Per schijf van
100 deelnemers boven de 100 basisdeelnemers kan telkens één gele KMO-restafvalzak en één zak
voor PMD-afval, extra verkregen worden. De afvalzakken kunnen afgehaald worden bij de
uitleendienst enkel en alleen als de aanvraag van deze zakken digitaal is gebeurd via:
www.torhout.be/formulier/aanvraagformulier-uitleendienst .
Artikel 5 - De organisatoren van evenementen plaatsen de reglementaire afvalzakken aan de straat
op het voetpad zonder voetgangers te hinderen, zodat deze kunnen worden meegenomen met de
wekelijkse huisvuilophaling van MIROM (maandag, dinsdag of woensdag).
PMD-zakken kunnen ook gratis door de organisator naar het recyclagepark (Atelierstraat 21)
worden gebracht.
Wanneer afval aangeboden wordt in niet-reglementaire afvalzakken of in een niet - gesorteerde
vorm, zal de stad de kosten aanrekenen aan de organisatoren voor het ophalen en verwerken van
het afval, vermeerderd met een retributie voor sluikstorten. Er zal door de stad nauwgezet
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Artikel 6 - Informatie en hulp om containers te bestellen bij een privéfirma kan de organisator
krijgen bij de milieudienst. De huur van deze containers en de verwerking van het afval zijn op
kosten van de organisator. Op http://www.mirom.be/schoolvereniging vind je als organisator
informatie over een evenementencontainer, rolcontainers en herbruikbare bekers die kunnen
ontleend worden bij MIROM. Restafvalzakken en PMD-zakken moeten altijd digitaal worden
aangevraagd via: www.torhout.be/formulier/aanvraagformulier-uitleendienst.
Indien de organisator meer KMO-restafvalzakken wenst aan te kopen, dan kan dit aan het onthaal
in het stadskantoor (Aartrijkestraat 11/B).
PMD-zakken kunnen aangekocht worden op het recyclagepark en in de verkooppunten.
Een lijst van verkooppunten vindt de organisator op www.mirom.be.
Artikel 7 - Dit besluit treedt in werking vanaf 1 juli 2015.

