Belgen staan er om bekend dat het goede afvalsorteerders zijn, maar ook in Frankrijk is dat
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evident dat voor een gemeente met ongeveer 300 inwoners dat niet zelf te organiseren valt.
Zo wordt bijvoorbeeld het containerpark beheerd door de intercommunale en het
dichtstbijzijnde is ongeveer 10km van ons huis, twee gemeentes verder, gelegen. Ook de
huis-aan-huis-afvalophaling wordt door de intercommunale uitgevoerd. De vuilniswagen
komt elke maandag langs, maar er wordt afwisselend het restafval en de selectieve fractie
opgehaald. Voor het restafval hebben we een afvalcontainer en voor de selectieve fractie
moeten we gele afvalzakken van de intercommunale gebruiken.
Wat betreft die afvalzakken voor het ophalen van de selectieve fractie, was het ons in eerste
instantie nog niet duidelijk waar we die moesten halen. Aangezien er in het dorp geen
winkels zijn, is er voor de gemeente dus ook niet de mogelijkheid om die als verdeelplaats
van afvalzakken te gebruiken. Wij gingen er dus vanuit dat die afvalzakken te verkrijgen
zouden zijn op het containerpark. We zijn daar dus een keertje naartoe gegaan om
afvalzakken te kopen, maar een vriendelijke medewerker van het containerpark wist ons te
melden dat zij die daar niet verdelen. Je moet die blijkbaar gaan halen op het gemeentehuis
bij de burgemeester. Aangezien de gemeente zo klein is, worden de vuilniszakken dus
verdeeld door de burgemeester zelf. Bovendien moet je die zakken niet kopen, maar kan je
die daar gratis gaan halen. Omdat het gemeentehuis alleen op dinsdagvoormiddag en
donderdagavond open is, zijn we er nog niet in geslaagd om die afvalzakken daar te gaan
halen. We zijn benieuwd of het ons daar wel zal lukken om aan vuilniszakken voor de
selectieve fractie te geraken.

De vervuiler betaalt (soms)
Restafval
Voor het restafval is er een tarief dat uit twee delen bestaat. Het eerste deel is een forfaitair
deel dat gebaseerd is op de grootte van de afvalcontainer en of dat de woning een eerste of
tweede verblijfplaats is. Wij vallen met ons vakantiehuis dus onder die tweede categorie.
Hierdoor zijn er slechts 6 ophalingen inbegrepen in de forfaitaire belasting. Als het huis je
hoofdverblijfplaats is, dan zijn er 12 ophalingen inbegrepen. Het tweede deel van de
afvalbelasting is een bedrag per extra ophaling van het restafval.
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Prijzen afvalbelasting (2019):
Type afvalcontainer restafval

Forfaitaire belasting per jaar

Prijs per extra
ophaling restafval

80 liter

€89,85 (incl. 12 ophalingen)

€3

120 liter
( tweede verblijfplaats )

€119,67 (incl. 6 ophalingen)

€4

120 liter

€146,33 (incl. 12 ophalingen)

€4

180L

€216,28 (incl. 12 ophalingen)

€6

240L

€283,75 (incl. 12 ophalingen)

€8

360L

€355,13 (incl. 12 ophalingen)

€10

660L

€637,42 (incl. 12 ophalingen)

€22

1100L

€989,74 (incl. 12 ophalingen)

€37

De selectieve fractie
De afvalzakken voor de selectieve fractie (papier, karton en plastic) zijn gratis te verkrijgen
bij de gemeente, omdat ze ervan uitgaan dat de burgers daarvoor al betaald hebben via de
forfaitaire afvalbelasting.

Het containerpark
Op het containerpark mag je alle grof vuil brengen, behalve met asbest vervuilde zaken.
Volgens een medewerker van het container is zelfs dat laatste geen probleem als het maar
een beetje is. Om afval naar het containerpark brengen, moet er niet betaald worden, maar
je hebt alleen toegang tot het containerpark als je een “toegangskaart” hebt. Dat is een
kaart van het type bankkaart dat voor elk huis beschikbaar is. Wij hebben zo’n kaart
doorgekregen van de vorige eigenaars van ons huis, dus wij kunnen daar terecht.
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Conclusie
Zoals je merkt zijn er in de Franse Ardenne gelijkenissen met het afvalbeheer in België,
maar er zijn zeker ook verschillen. Daaraan moeten wij nog een beetje wennen, maar
binnenkort zijn we zeker volleerde Franse afvalsorteerders.
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