
 

 

Subsidiereglement ter ondersteuning van 
 gezamenlijke compostinitiatieven 

 

MIROM Roeselare heeft vanuit het afvalpreventiebeleid de doelstelling om het thuiscomposteren 
verder te blijven promoten. Met de opkomst van het samen tuinieren of andere wijk- of 
groepsprojecten waarbij mensen samen dingen doen in hun buurt, vindt MIROM Roeselare het 
belangrijk om, als er vraag naar is, daar ook het thuiscomposteren te promoten. 
 
AFDELING A: schoolcomposteren. 
Scholen die willen starten met het composteren van het groente- en fruitafval afkomstig van de 
leerlingen en eventueel de schoolkeuken en die de ruimte hebben om een compostvat of een 
compostbak te plaatsen, kunnen hiervoor bij MIROM Roeselare terecht. De compostvat(en) en 
compostbak(ken) blijven eigendom van MIROM Roeselare. De school ontleent het vat of de bak tot ze 
ermee willen stoppen. 
 
Artikel 1: de aanvrager  vult het aanvraagformulier door MIROM Roeselare opgesteld in. Voor de 
aanvraag van een compostvat moeten volgende voorwaarden vervuld zijn: 

• de aanvrager is een school (kleuter, lager of middelbaar)  

• een stukje gras of aarde waar er minimum 3u zonlicht is per dag 

• het groente- en fruitafval afkomstig van de leerlingen/schoolkeuken wordt apart gesorteerd. 

• de school beschikt over hakselhout, snipperhout, korte takjes snoeihout, etc die ze kan 
gebruiken in het compostproject. 

• in de school is er een aanspreekpunt en een klas/leerjaar die het compostproject opvolgt. De 
school vult de naam en coördinaten in op het formulier. 

• bij de opstart organiseert de school een compostinfosessie voor de betrokken leerlingen. De 
school kan dit zelf geven en gebruik maken van de compostkoffer of kan een beroep doen op 
een compostmeester via MIROM Roeselare. De school levert hiervan het bewijs via de 
gemaakte afspraken. 

Artikel 1b: een tweede compostvat voor een schoolsite kan aangevraagd worden op voorwaarde 
dat de school meer dan 200 leerlingen telt of de school telt tussen de 100 en 200 leerlingen en 
beschikt over een eigen keuken waar er regelmatig rauw groente- en fruit afval vrijkomt. 
 

Artikel 2: voor de aanvraag van een of twee compostbakken in bruikleen dienen aan dezelfde 
voorwaarden voldaan te worden als in artikel 1, maar met volgende bijkomende voorwaarden: 

• de school beschikt zelf over siertuin/tuinafval die meegecomposteerd wordt waaronder 
voldoende grote hoeveelheden hakselhout of ander bruin materiaal waarmee ze het 
composteringsproces luchtig kan houden.  

• de school telt meer dan 200 leerlingen of de school telt tussen de 100 en 200 leerlingen en 
beschikt over een eigen keuken waar er regelmatig rauw groente- en fruit afval vrijkomt. 

  



 
Artikel 2b: een derde bak voor een schoolsite kan aangevraagd worden aan de helft van de prijs op 
voorwaarde dat de school voldoet aan de voorwaarden van artikel 2 en naast een siertuin ook beschikt 
over een moestuin.  
 
Artikel 3: MIROM Roeselare behandelt de aanvraag binnen de drie weken en informeert de school over 
het antwoord. MIROM Roeselare levert het vat of de bak. MIROM Roeselare behoudt zich het recht 
om tussentijds een compostmeester langs te sturen die nagaat hoe het compostproces verloopt. 
Wanneer de school wil stoppen met composteren, informeert ze MIROM Roeselare hierover en kijkt 
MIROM Roeselare om het  lege en uitgewassen compostrecipiënt (compostvat of compostbak) terug 
te halen.  
 
AFDELING B: wijk- of groepscomposteren 
 
Burgers, organisaties, verenigingen, instellingen die samen  willen composteren op een gezamenlijk 
perceel of openbaar perceel, kunnen hiervoor financiële ondersteuning krijgen vanuit MIROM 
Roeselare.  
 
Artikel 1: de aanvrager moet een organisatie, vereniging, instelling of een groep van burgers zijn die 
de toestemming heeft om op een gezamenlijk of openbaar perceel te composteren. Zij vullen het door 
MIROM Roeselare ter beschikking gestelde aanvraagformulier in. MIROM Roeselare kijkt na of alle 
voorwaarden zijn voldaan en legt de aanvraag voor aan de betrokken gemeente. Pas als beide partijen 
de goedkeuring geven voor het project, kan de aanvrager rekenen op een korting. MIROM Roeselare 
stelt 3 bakken aan de helft van de prijs ter beschikking. 
 
Artikel 2: de voorwaarden waaraan het initiatief moet voldoen zijn: 

• Het moet gaan over wijk- of groepscomposteren, al dan niet ter aanvulling van samen 
tuinieren. 

• Het composteren gebeurt op een gezamenlijk of openbaar perceel waartoe de eigenaar de 
toestemming heeft gegeven. 

• Er zijn minimum twee aanspreekpunten in de groep die het compostproject opvolgen. In geval 
van een wijziging, bezorgt de groep de nieuwe contactpersonen aan MIROM Roeselare. 

• Het groeps-, wijkcomposteren moet door  min. 5 gezinnen gebeuren. 

• Een of enkele personen die aan het initiatief deelnemen moeten een compostcursus bij 
MIROM Roeselare volgen zodat de knowhow over het composteren in de groep zit. Is de groep 
met voldoende personen (min. 10), dan is MIROM Roeselare bereid een compostcursus op 
aanvraag te organiseren.  Vindt de compostcursus later plaats dan de opstart van het initiatief, 
dan wordt het project sowieso in samenwerking met een compostmeester opgestart. 

• De groep kan aantonen dat er voldoende hakselhout, snoeihout, stro of ander bruin materiaal 
aanwezig is om het project te doen slagen. Indien dit niet ter plaatse aanwezig is, kan de groep 
advies vragen bij de milieudienst. 

• MIROM Roeselare bekijkt of het wenselijk is om een compostmeester te betrekken bij de 
opstart zodat alles vlot verloopt. De compostmeester kan ook jaarlijks of meermaals per jaar 
een kijkje nemen naar  de staat  van het composteerproject. 

 
Artikel 3: de compostbakken zijn enkel bedoeld om het afval dat ter plaatse wordt geproduceerd door 
de deelnemers te composteren.  
 
Artikel 4: Indien het project na 2 jaar stopt, dient MIROM Roeselare hierover geïnformeerd te worden. 
MIROM Roeselare kijkt dan in welke mate ze de een deel van de kostprijs kan terugvorderen. 
 



Artikel 5: Bij initiatieven die publiek toegankelijk zijn, kan  MIROM Roeselare een infopaneel over 
thuiscomposteren plaatsen. Daarnaast is het in die gevallen ook nodig om voldoende aandacht te 
schenken aan het voorkomen van misbruik door bv. het  gebruik van afdekplaten op de 
compostbakken.  
 

Artikel 6: Indien het project goed loopt en de aanvrager bijkomende  compostbakken wil, dan kan hij 

eenmalig max. 3 bijkomende compostbakken met subsidies aankopen.  

Voorwaarde: 

 -de reden  van uitbreiding moet gerelateerd zijn aan de toenemende hoeveelheid groenafval 

- het project moet door de gemeente en door MIROM Roeselare positief geëvalueerd worden 

- max. composteerbaar volume mag niet groter zijn dan 10m³. 


