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Huishoudelijk reglement buurtcompost Ecollecto  
 

 
 
Artikel 1: Benaming & situering 

Dit huishoudelijk reglement beschrijft de werking van de buurtcompost Ecollecto, een 

initiatief van het buurtcomité Dupré & C°. Het buurtcomité Dupré & C° verenigt de 

inwoners uit de Dupréstraat en de omliggende straten: Jules Lorgeplein, 

Wemmelsesteenweg (kruispunt Antoine Baeck - Dupré), en de Antoine Baeckstraat 

(tot de Eugène Toussaintstraat) in Jette. De contactgegevens vind je onderaan het 

huishoudelijk reglement (art 10). 

De buurtcompost bevindt zich op het terrein Ecollecto, gelegen in de Dupréstraat, 
recht over nr. 85.  

 
Artikel 2: Doel 

Het doel van de buurtcompost is samen met de buurtbewoners het organisch afval 
van de buurtbewoners te composteren en zo bij te dragen aan afvalvermindering. 

  

Artikel 3: Voorwaarden voor deelname 

De aanvraag tot deelname gebeurt via het inschrijvingsformulier, die je tijdens de 
permanentie kan afgeven.  
Verder moet je aan onderstaande zaken voldoen:  

- Je moet meerderjarig zijn 
- Je moet het inschrijvingsformulier ondertekenen.  
- Je draagt actief bij aan deze buurtcompost:  

o Je brengt regelmatig en dus vers organisch afval naar de 
buurtcompost. Indien je er door omstandigheden niet geraakt vragen 
we je om je organisch afval met een buur mee te geven, of om het in de 
vuilbak te smijten (we ontvangen geen rot materiaal) 

o Je neemt een beurtrol voor de permanentie (zie art 5) 
o Je komt naar de activiteiten: gemiddeld 2*/jaar: onderhoud van de site 

en de compost (mengen, zeven en oogsten van de compost). 
- Je respecteert dit huishoudelijk reglement om het goede verloop van het 

project te garanderen. 
- Je woont in het werkingsgebied van het buurtcomité Dupré & C°: voorrang 

wordt gegeven aan deze inwoners. Indien er plaatsen over zijn, kunnen 
andere buren eveneens aansluiten. 
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- Er is plaats voor deelname: indien de buurtcompost de maximale capaciteit 
zou bereiken, zullen de nieuwe deelnemers in chronologische volgorde op een 
wachtlijst geplaatst worden. Wanneer er plaats vrijkomt, zal de eerste persoon 
op de lijst gecontacteerd worden met de vraag of hij/zij interesse heeft om 
deel te nemen. 

 

Artikel 4: Aanbod  

Iedere deelnemer kan via de buurtcompost zijn organisch afval (zie art 8) 
composteren.  

Bovendien voorzien we 

-  zolang de voorraad strekt een emmer om het organische afval op te slaan en 
deze naar de compostsite te brengen.  

- documenten die de werking van de compost uitleggen (= dit huishoudelijk 
reglement) 

- informatievergaderingen om te leren composteren en de compostsite te 
onderhouden. 

 
Artikel 5: Beheer van de compostsite 

Het administratief beheer wordt uitgevoerd door de werkgroep Ecollecto van het 
buurtcomité Dupré & C°. De effectieve werking is een collectieve 
verantwoordelijkheid van de deelnemers (zie art 3) en gebeurt via een wekelijkse 
permanentie en enkele extra activiteiten. De buurtcompost wordt technisch 
bijgestaan door een compostmeester opgeleid door Leefmilieu Brussel.  

 
Artikel 6: Toegankelijkheid 

Een wekelijkse permanentie zal georganiseerd worden. Op deze vaste momenten 
kunnen de deelnemers hun organisch afval brengen.  

Het moment van de permanentie kan gewijzigd worden, dit zal tijdig aangekondigd 
worden.  
 
Artikel 7: Communicatie 

Aankondigingen (van activiteiten en andere boodschappen) gebeuren in eerste 
plaats via de permanentie. Daarnaast zal er af en toe via mail gecommuniceerd 
worden.  
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Artikel 8: Lijst van toegelaten organisch afval 
 

Toegelaten afvalstoffen Niet toegelaten afvalstoffen 

Rauw groente- en fruitafval 

(uitgezonderd citrusvruchten) 

Grasmaaisel 

Koffiedik met papieren filter en thee 
(niet-synthetische koffiepads en 
theebuiltjes) 

Snoeisel van hagen en struiken 

Keukenrolpapier met bijhorende 
kartonnen rol 

Kattenbakvulling en stalstro 

Verwelkte bloemen en planten, droge 
stengels en bladeren, zonder aarde 

Dierlijke resten van vlees 

Gesneden niet-gekleurd karton Gesneden bloemen van de 
bloemenwinkel 

 As en houtskool 

 Brood 

 Overschot van gekookte gerechten: 
deegwaren, rijst, sausen, … 

 

Behalve dit organisch afval heeft de buurtcompost ook houtsnippers nodig. Deze 
worden afzonderlijk ingezameld. Laat ons weten indien je hout verhakselt en het aan 
de buurtcompost wil geven.  

 

Artikel 9: Gedragsregels 

Het respect voor anderen is één van de fundamentele waarden van het buurtcomité 
Dupré & C°.  

Bijgevolg: 

-  zal geen aantasting van de integriteit van anderen (beledigingen, geweld, 
onbeleefdheid, …) aanvaard worden, 

-  vragen wij om rustig en niet luidruchtig te zijn om het welzijn en de veiligheid van 
iedereen te waarborgen en uit respect voor de buren van de compostsite, 

- verwachten wij dat de deelnemers als een ‘goede huisvader’ omgaan met het 
materiaal en het terrein in goede staat behouden. 
- vragen we aan de deelnemers om het buurtcomité te contacteren indien ze zaken 
opmerken die niet correct zijn.  

Deelname aan de buurtcompost kan geweigerd worden nadat het gedrag of 
taalgebruik van een persoon schade toebrengt aan de goede werking of aan de 
reputatie van de buurtcompost door het buurtcomité.  
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Artikel 10: Contactgegevens buurtcomité Dupré & co 

- Website: www.dupreco.be 
Hier vind je de buren actief in de werkgroep Ecollecto (organisator van de 
buurtcompost).  

- Mailadres: comitedupre@gmail.com  
 
 
Het buurtcomité wordt voor het beheer van o.a. de financiën bijgestaan door de vzw 
Travoo Publeek. Contactpersoon van de vzw Travoo Publeek vind je eveneens op 
www.dupreco.be.  
 
 

 


