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Recycle! weet alles van afval. Waar staat de 
dichtstbijzijnde glasbol? Wanneer zet ik het oud papier 

buiten? Waar blijf ik met mijn oude batterijen? 
De antwoorden zitten in je broekzak, dankzij Recycle!

Download Recycle!

In samenwerking met Bebat en Recupel. In samenwerking met Bebat en Recupel.

In samenwerking met Bebat en Recupel.
I.s.m. Bebat 
en Recupel.

Vanaf april
 wordt
 gft apart 
opgehaald!
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Vanaf april
 wordt
 gft apart 

Mochten er zich problemen bij een ophaling voordoen,
dan kan u dit melden bij IVM op het gratis nummer 
0800 13 580 (elke werkdag van 9 - 12 u. en 13 - 17u.)
of via het webformulier op www.ivmmilieubeheer.be.

Ophaaldag dinsdag
 verschuift naar donderdag
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Afval inzamelen en verwerken is en 
blijft een complexe materie. Wie afval 
heeft moet hetgeen kan worden gere-
cycleerd goed sorteren en gescheiden 
wegbrengen. Ophaalteams moeten er-
voor zorgen dat het ingezamelde ma-
teriaal op een correcte manier naar de 
verschillende sorteer- of verwerkings-
installaties kan worden gebracht. De 
meeste afvalfracties worden herwerkt 

tot grondstoffen voor nieuwe materia-
len. Omdat technologieën evolueren en 
verfijnen, gaat dit proces ook gepaard 
met wijzigende aanvaardingsregels. 
Dat maakt het er voor de inwoners niet 
eenvoudiger op.

Dit IVMMagazine hoopt u daarom te 
helpen de weg te vinden in de verschei-
denheid van deze aanvaardingsregels en 

uiteraard geeft het ook informatie over 
het tijdstip van ophalen en de andere 
inzamelmethoden in uw gemeente of 
stad.

Mocht u nog vragen hebben over het 
voorkomen van afval, het hergebruiken 
ervan of het correct sorteren, of heeft u 
vragen, opmerkingen of reacties in ver-
band met de ophalingen of inzameling, 

contacteer dan IVM op het gratis num-
mer 0800 13 580.

Namens het bestuur van IVM dank ik 
u voor uw inspanningen om ervoor 
te zorgen dat uw afval ook grondstof 
wordt, door het op een correcte manier 
te sorteren en aan te bieden.

Patrick Hoste, voorzitter IVM

Geen probleem bij ophalingen als het afval
✔ tijdig buiten staat
✔ op een duidelijk zichtbare plaats langs de 

openbare weg staat (niet verborgen in ton-
nen)

✔ in een correcte zak of bak wordt aangeboden
✔ niet te zwaar weegt (restafvalzak < 15 kg)
✔ correct gesorteerd is(in de zak géén KGA, géén selectieve

stromen die op het recyclagepark
worden ingezameld…)

Wat als winterweer
de ophaling van afval verstoort?
tijdig buitenplaatsen,
maar ’s anderendaags terugnemen 
indien het niet is meegenomen

Wat bij heet zomerweer?

� De ophalers proberen bij sneeuwval 
of ijzel altijd eerst de centrumstraten 
te bedienen.

� Buitenwijken en landelijke gebieden 
worden mogelijks later bediend. 
Hierdoor kan het gebeuren dat 
het normale uur van ophaling niet 
gerespecteerd wordt; de tijdstippen 
van ophaling kunnen dus verschillen 
van wat gebruikelijk is, afhankelijk 
van de omstandigheden. Tijdig afval 
buitenplaatsen is dus aangewezen.

� De chauffeur oordeelt of het veilig 
is een straat in te rijden. Het is niet 
omdat sommige voertuigen door de 
straat kunnen passeren, dat dit voor 
een ophaalwagen veilig is.

� Als het trottoir er gevaarlijk glad bij 
ligt kunnen afvalstoffen blijven staan, 
ook al kan de ophaalwagen door de 

Bij warm zomerweer worden 
de ophalers soms geconfronteerd 
met lekkende zakken 
� Stop zo mogelijk geen vleesresten in de restafvalzak. 

Als je toch etensresten hebt, verpak die dan goed in 
plastic zakjes of lege potjes.

� Heb je groente- of fruitafval? Dat kan je thuis-
composteren: het kost niets, zorgt voor ruimte in 
de restafvalzak en het vermijdt ongedierte.

� Zet de afvalzak in de schaduw: hierdoor voorkom je 
dat de temperatuur hoog oploopt en het materiaal 
begint te gisten.

� Spoel verpakkingen uit alvorens ze in de afvalzak te 
stoppen, dat voorkomt wespen of ander ongedierte.

� Sluit de afvalzak goed af, zodat er geen vliegen of 
ander ongedierte in kan.

GFT-gemeenten
In de gemeenten waar gft wordt opgehaald 
kunnen de gft-containers soms voor ongemakken 
zorgen (geurhinder, fruitvliegjes, maden…). Spoel 
de lege container uit met water en laat uitdrogen, 
leg nadien op de bodem krantenpapier, zodat dit 
percolaatwater kan opslorpen. Plaats de container 
niet in de zon, maar op een schaduwrijke plaats.

Ophaaluren
Houd er rekening mee dat in de zomermaanden het 
ophaaluur kan verschillen van het ‘gewoonlijke op-
haaluur’. Er worden dan vaker inhaalrondes gereden 
(week van 21 juli en 15 augustus), er rijden soms 
vervangingsteams (vakantieregeling bij ophaal-
diensten) en ingeval van hittegolf kunnen de ophaal-
uren ook wijzigen wegens drank- en rustpauzes, 
andere indeling van routes.... 
Tijdig buitenplaatsen van het afval – best de avond 
voordien, raadpleeg het politiereglement of de 
ophaalkalender – is daarom aangewezen!

Bij extreme hitte mag vroeger 
worden gestart met de ophaling
Indien de weerman of weervrouw van het KMI stelt 
dat temperaturen boven 30 graden Celsius stijgen, 
hebben de ophaalfirma’s het recht om op die dag de 
ophaling een uurtje vroeger aan te vangen. Dit zal dan 
worden gecommuniceerd via de website van IVM en 
de gemeentelijke website.

Houd er bovendien rekening mee dat de ophaalrondes 
kunnen wijzigen, zodat het ‘normale ophaaluur’ kan 
verschillen van hetgeen u gewoon bent. Altijd tijdig de 
afvalstromen buiten plaatsen is de boodschap!

      Op www.ivmmilieubeheer.be
en op de gemeentelijke website 

wordt actuele informatie 
gegeven over ophalingen

bij gladheid of bij barre
wintertoestanden

Zet u niet te veel afval buiten?

✔ Restafval: per 14 dagen mogen gemiddeld 

3 zakken van 60 liter worden aangeboden

✔ PMD: per 14 dagen zijn gemiddeld 4 zak-

ken van 60 liter toegelaten

✔ Papier & karton: per ophaling beperkt tot 

een volume van 1 m³.

NIET in de zak, 
niet in de glascontainer, 
niet bij het papier & karton: Wat met een 

afvalzak die 
stukgaat bij 
het afscheuren 
van de rol?
De zakken voldoen aan strenge 
kwaliteitseisen, opgelegd in de 
bestekken. Niettegenstaan-
de nauwgezette kwaliteitsop-
volging bij de producent zijn
productiefouten evenwel nooit 
volledig uit te sluiten.
Mochten zakken scheuren of 
andere gebreken vertonen, 
dan kan u ze bij de milieu- of 
afvaldienst van de gemeente/
stad inruilen voor nieuwe zakken.
Nadien worden die zakken aan de 
leverancier bezorgd om na te gaan 
wat er bij het productieproces 
fout is gelopen. Zo kan dit proces 
nog worden bijgestuurd, wat de 
kwaliteit alleen maar ten goede 
kan komen. Het is dus van belang 
dat u de ‘probleemzakken’ komt 
inruilen aan de balie van het 
gemeentehuis!

lampen � mogen gratis naar het 
recyclagepark of kunnen bij aankoop van 
nieuwe worden ingeruild bij de verkoper

injectienaalden � moeten in een 
naaldbox worden ingezameld en nadien 
met het KGA worden meegegeven 
(dat is gratis!) 

gebroken tl-lampen
� horen bij het KGA

vlak glas, aardewerk …
� horen thuis op het recyclagepark

oude of vervallen 
geneesmiddelen � moeten 
naar de apotheker worden gebracht

verpakkingen met bijtende, 
explosieve, corrosieve, 
ontvlambare of giftige inhoud
� zijn KGA

straat passeren. De veiligheid van de 
lader primeert.

� Indien het afval ’s avonds niet is op-
gehaald, neemt u het terug binnen. Er 
worden geen inhaalrondes voorzien.

Ook u kunt een steentje bijdragen, door 
de voetpaden voor uw woning sneeuw- 
en ijsvrij te maken. Dit is trouwens 
een wettelijke verplichting, maar uw 
passerende buren, de postbode en de 
ophalers zullen u hiervoor dankbaar zijn!
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Vermijd waaivuil. Bind papier en 
karton samen met natuurtouw of stop 
ze in een stevige, gesloten doos. 

Hou ze samen, 
voor ze op straat 
belanden.

Hou ze samen, 
voor ze op straat 
belanden.
Vermijd waaivuil. Bind papier en 
karton samen met natuurtouw of stop 
ze in een stevige, gesloten doos.

Hou ze samen, 
voor ze op straat 
belanden.
Vermijd waaivuil. Bind papier en 
karton samen met natuurtouw of stop 
ze in een stevige, gesloten doos.

In samenwerking met:

Waar kan ik mijn platenzakken 
of bigbags aankopen 
voor ophaling aan huis?

De asbestzakken kunnen betaald worden 
op de gemeentelijke milieudienst tijdens 
de openingsuren van het gemeentehuis. Je 
ontvangt een bewijs waarmee je de zakken kan 
ophalen op het gemeentelijk recyclagepark. De 
asbestzakken kan je zowel cash als elektronisch 
betalen op de gemeentelijke milieudienst.

Hoeveel zakken kan ik 
aankopen en wat kost mij dat?

Er worden maximum 2 asbestplatenzakken per 
adres verkocht. Kostprijs per zak bedraagt 30 
euro. Je ontvangt 2 gratis veiligheidskits bij de 
aankoop van 1 of 2 asbestzakken. 
De gratis kleine asbestzakken kan je verkrijgen 
op het gemeentelijk recyclagepark. Max. 1 zak 
per bezoek aan het recyclagepark.

Kan ik extra 
veiligheidskits bekomen?

Een bijkomende veiligheidskit kost 10 euro 
eveneens te betalen op de gemeentelijke 
milieudienst.

Ophaalkalender 2021 voor asbestplatenzakken en/of-bigbags

week 05 (01/02-05/02)

week 09 (01/03-05/03)

week 14 (05/04-09/04)

week 18 (03/05-07/05) 

week 22 (31/05-04/06) 

week 27 (05/07-09/07) 

week 31 (02/08-06/08) 

week 36 (06/09-10/09) 

week 40 (04/10-08/10) 

week 44 (01/11-05/11)

Let op!

De aanvragen voor ophaling moeten ten laatste ingediend worden bij IVM 
de woensdag voor de ophaalweek via de website www.ivmmilieubeheer.be.

Hoe vraag ik 
‘inname openbaar domein’ aan?

Info: technische dienst, 09 341 95 95, 
technischedienst@assenede.be.

Opgelet!

Asbesthoudend afval (eterniet) kan je 
voortaan ENKEL nog aanvoeren op woensdag 
na telefonische afspraak van 9.00 uur tot 
12.00 uur. Ander afval zal op deze momenten 
NIET worden aanvaard.

Aandacht!
De aanbreng van asbesthoudend 
materiaal op het recyclagepark dient 
steeds in verpakte vorm te gebeuren. 
Asbesthoudend materiaal vrij aan de 
omgeving, tijdens transport, kan niet 
worden aanvaard.

Vragen? 09 218 90 17
asbest@ivmmilieubeheer.be

Ook voor landbouwbedrijven 
info verkrijgbaar via de 
milieudienst van uw gemeente

Reserveer tijdig via
www.ivmmilieubeheer.be 

uw ASBESTOPHALING 
aan huis
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12.00 uur. Ander afval zal op deze momenten 
NIET worden aanvaard.

Aandacht!
De aanbreng van asbesthoudend 
materiaal op het recyclagepark dient 
steeds in verpakte vorm te gebeuren. 
Asbesthoudend materiaal vrij aan de 
omgeving, tijdens transport, kan niet 
worden aanvaard.

Vragen? 09 218 90 17
asbest@ivmmilieubeheer.be

Ook voor landbouwbedrijven 
info verkrijgbaar via de 
milieudienst van uw gemeente

Reserveer tijdig via
www.ivmmilieubeheer.be 

uw ASBESTOPHALING 
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 Huisvuil     Papier en karton     PMD
 Reserveer tijdig uw asbestophaling aan huis via www.ivmmilieubeheer.be   
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    Grofvuil 
  op afroep?
0800 13 580

    Grofvuil 
  op afroep?
0800 13 580

Recycle! weet alles van afval. Waar 
staat de dichtstbijzijnde glasbol? 
Wanneer zet ik het oud papier 
buiten? Waar blijf ik met mijn oude 
batterijen? De antwoorden zitten 
in je broekzak, dankzij Recycle!

Download Recycle!

RECYCLE! IS EEN INITIATIEF VAN

staat de dichtstbijzijnde glasbol? 
Wanneer zet ik het oud papier 
buiten? Waar blijf ik met mijn oude 
batterijen? De antwoorden zitten 
in je broekzak, dankzij Recycle!

RECYCLE! IS EEN INITIATIEF VANRECYCLE! IS EEN INITIATIEF VAN

Het is niet ingewikkeld!

Doe kranten, tijdschriften en folders uit hun plastic verpakking 
voor ze bij Papier-Karton gaan.

Verwijder de plastic folie van schaaltjes 
en gooi ze los van elkaar in de PMD-zak

Regels voor een goede 
recyclage van uw PMD

Flessen of andere verpakkingen goed leeggieten of -schrapen

Duw plastic fl essen plat, zet de dop erop en win plaats in de PMD-zak

Plaats de afvalsoorten duidelijk zichtbaar op de stoep vóór 7 u. ‘s morgens. 

Openingsuren recyclagepark (enkel op afspraak)
ma  gesloten  gesloten
di 09.00 - 12.00 u. 13.00 - 17.00 u.
wo 09.00 - 12.00 u.* 13.00 - 17.00 u.
do 09.00 - 12.00 u. 13.00 - 17.00 u.
vr 09.00 - 12.00 u. 13.00 - 17.00 u.
za 09.00 - 12.00 u. 13.00 - 17.00 u.

Adres:
Hendekenstraat 1B

Recyclagepark
gesloten✖

Enkel op afspraak via www.assenede.be/nl/afspraak-maken

*Opgelet: uitsluitend aanleveren van asbesthoudend afval (eterniet) op 
woensdagvoormiddag na telefonische afspraak (09 373 54 84),
géén andere fracties worden aanvaard.

Openingsuren recyclagepark (enkel op afspraak)
ma  gesloten  gesloten
di 09.00 - 12.00 u. 13.00 - 17.00 u.
wo 09.00 - 12.00 u.* 13.00 - 17.00 u.
do 09.00 - 12.00 u. 13.00 - 17.00 u.
vr 09.00 - 12.00 u. 13.00 - 17.00 u.
za 09.00 - 12.00 u. 13.00 - 17.00 u.

Adres:
Hendekenstraat 1B

Recyclagepark
gesloten✖

Enkel op afspraak via www.assenede.be/nl/afspraak-maken

*Opgelet: uitsluitend aanleveren van asbesthoudend afval (eterniet) op 
woensdagvoormiddag na telefonische afspraak (09 373 54 84),
géén andere fracties worden aanvaard.Problemen? Bel IVM op het gratis nummer  

0800 13 580 (elke werkdag van 9 - 12 u. en 13 - 17 u.)

Ophaaldag dinsdag 
 verschuift naar donderdag

  Kerstboominzameling van 18 u. tot 20 u. op volgende locaties: 
Kerkplein (Dorp Bassevelde) en Parking begraafplaats (Graafjanstraat Boekhoute)
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Recycle! weet alles van afval. Waar 
staat de dichtstbijzijnde glasbol? 
Wanneer zet ik het oud papier 
buiten? Waar blijf ik met mijn oude 
batterijen? De antwoorden zitten 
in je broekzak, dankzij Recycle!

Download Recycle!

RECYCLE! IS EEN INITIATIEF VAN
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buiten? Waar blijf ik met mijn oude 
batterijen? De antwoorden zitten 
in je broekzak, dankzij Recycle!

RECYCLE! IS EEN INITIATIEF VANRECYCLE! IS EEN INITIATIEF VAN

Het is niet ingewikkeld!

Doe kranten, tijdschriften en folders uit hun plastic verpakking 
voor ze bij Papier-Karton gaan.

Verwijder de plastic folie van schaaltjes 
en gooi ze los van elkaar in de PMD-zak

Regels voor een goede 
recyclage van uw PMD

Flessen of andere verpakkingen goed leeggieten of -schrapen

Duw plastic fl essen plat, zet de dop erop en win plaats in de PMD-zak

Plaats de afvalsoorten duidelijk zichtbaar op de stoep vóór 7 u. ‘s morgens. 
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Adres:
Hendekenstraat 1B

Recyclagepark
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Enkel op afspraak via www.assenede.be/nl/afspraak-maken

*Opgelet: uitsluitend aanleveren van asbesthoudend afval (eterniet) op 
woensdagvoormiddag na telefonische afspraak (09 373 54 84),
géén andere fracties worden aanvaard.

Openingsuren recyclagepark (enkel op afspraak)
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Recyclagepark
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*Opgelet: uitsluitend aanleveren van asbesthoudend afval (eterniet) op 
woensdagvoormiddag na telefonische afspraak (09 373 54 84),
géén andere fracties worden aanvaard.Problemen? Bel IVM op het gratis nummer  

0800 13 580 (elke werkdag van 9 - 12 u. en 13 - 17 u.)

Ophaaldag dinsdag 
 verschuift naar donderdag

  Kerstboominzameling van 18 u. tot 20 u. op volgende locaties: 
Kerkplein (Dorp Bassevelde) en Parking begraafplaats (Graafjanstraat Boekhoute)
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 Huisvuil     Papier en karton     PMD
 Reserveer tijdig uw asbestophaling aan huis via www.ivmmilieubeheer.be

 Huisvuil     Papier en karton     PMD     GFT     Textiel
 Reserveer tijdig uw asbestophaling aan huis via www.ivmmilieubeheer.be

    Grofvuil 
  op afroep?
0800 13 580

    Grofvuil 
  op afroep?
0800 13 580

Breng je
lege batterijen 
naar een Bebat

inzamelpunt

256
lege batterijen

13
lege batterijen

2132
lege batterijen

120
lege batterijen

GOOI JE AFVAL 
IN DE VUILNISBAK

SAMEN VOOR EEN  
PROPERE OMGEVINGGOOI JE AFVAL 
IN DE VUILNISBAK

SAMEN VOOR EEN  
PROPERE OMGEVING

GOOI JE AFVAL 
IN DE VUILNISBAK
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IN DE VUILNISBAK

SAMEN VOOR EEN  
PROPERE OMGEVING

Openingsuren recyclagepark (enkel op afspraak)
ma  gesloten  gesloten
di 09.00 - 12.00 u. 13.00 - 17.00 u.
wo 09.00 - 12.00 u.* 13.00 - 17.00 u.
do 09.00 - 12.00 u. 13.00 - 17.00 u.
vr 09.00 - 12.00 u. 13.00 - 17.00 u.
za 09.00 - 12.00 u. 13.00 - 17.00 u.

Adres:
Hendekenstraat 1B

Recyclagepark
gesloten✖

Enkel op afspraak via www.assenede.be/nl/afspraak-maken

*Opgelet: uitsluitend aanleveren van asbesthoudend afval (eterniet) op 
woensdagvoormiddag na telefonische afspraak (09 373 54 84),
géén andere fracties worden aanvaard.
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Recyclagepark
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Enkel op afspraak via www.assenede.be/nl/afspraak-maken

*Opgelet: uitsluitend aanleveren van asbesthoudend afval (eterniet) op 
woensdagvoormiddag na telefonische afspraak (09 373 54 84),
géén andere fracties worden aanvaard.

Plaats de afvalsoorten duidelijk zichtbaar op de stoep vóór 7 u. ‘s morgens. 

Problemen? Bel IVM op het gratis nummer  
0800 13 580 (elke werkdag van 9 - 12 u. en 13 - 17 u.)

Aandacht: 
Start gft-inzameling  

in Assenede
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za 09.00 - 12.00 u. 13.00 - 17.00 u.

Adres:
Hendekenstraat 1B

Recyclagepark
gesloten✖

Enkel op afspraak via www.assenede.be/nl/afspraak-maken

*Opgelet: uitsluitend aanleveren van asbesthoudend afval (eterniet) op 
woensdagvoormiddag na telefonische afspraak (09 373 54 84),
géén andere fracties worden aanvaard.
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*Opgelet: uitsluitend aanleveren van asbesthoudend afval (eterniet) op 
woensdagvoormiddag na telefonische afspraak (09 373 54 84),
géén andere fracties worden aanvaard.

Plaats de afvalsoorten duidelijk zichtbaar op de stoep vóór 7 u. ‘s morgens. 

Problemen? Bel IVM op het gratis nummer  
0800 13 580 (elke werkdag van 9 - 12 u. en 13 - 17 u.)

Aandacht: 
Start gft-inzameling  

in Assenede
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 Reserveer tijdig uw asbestophaling aan huis via www.ivmmilieubeheer.be   

Rond de glasbollen
niets achterlaten,

sluikstorten is strafbaar!

Glazen verpakkingen volledig leeg maken,
deksels en doppen verwijderen en 

volgens kleur in de glasbol stoppen

Compostvat:
voor kleine(re) tuinen

Wormenbakken:
voor appartementen

Compostbak:
voor grotere tuinen

Thuiscomposteren
loont!

Materiaal of info nodig? 
Contacteer de milieu- of afvaldienst.

Openingsuren recyclagepark (enkel op afspraak)
ma  gesloten  gesloten
di 09.00 - 12.00 u. 13.00 - 17.00 u.
wo 09.00 - 12.00 u.* 13.00 - 17.00 u.
do 09.00 - 12.00 u. 13.00 - 17.00 u.
vr 09.00 - 12.00 u. 13.00 - 17.00 u.
za 09.00 - 12.00 u. 13.00 - 17.00 u.

Adres:
Hendekenstraat 1B

Recyclagepark
gesloten✖

Enkel op afspraak via www.assenede.be/nl/afspraak-maken

*Opgelet: uitsluitend aanleveren van asbesthoudend afval (eterniet) op 
woensdagvoormiddag na telefonische afspraak (09 373 54 84),
géén andere fracties worden aanvaard.
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za 09.00 - 12.00 u. 13.00 - 17.00 u.

Adres:
Hendekenstraat 1B

Recyclagepark
gesloten✖

Enkel op afspraak via www.assenede.be/nl/afspraak-maken

*Opgelet: uitsluitend aanleveren van asbesthoudend afval (eterniet) op 
woensdagvoormiddag na telefonische afspraak (09 373 54 84),
géén andere fracties worden aanvaard.

Plaats de afvalsoorten duidelijk zichtbaar op de stoep vóór 7 u. ‘s morgens. 

Problemen? Bel IVM op het gratis nummer  
0800 13 580 (elke werkdag van 9 - 12 u. en 13 - 17 u.)
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Rond de glasbollen
niets achterlaten,

sluikstorten is strafbaar!

Glazen verpakkingen volledig leeg maken,
deksels en doppen verwijderen en 

volgens kleur in de glasbol stoppen

Compostvat:
voor kleine(re) tuinen

Wormenbakken:
voor appartementen

Compostbak:
voor grotere tuinen

Thuiscomposteren
loont!

Materiaal of info nodig? 
Contacteer de milieu- of afvaldienst.
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Enkel op afspraak via www.assenede.be/nl/afspraak-maken

*Opgelet: uitsluitend aanleveren van asbesthoudend afval (eterniet) op 
woensdagvoormiddag na telefonische afspraak (09 373 54 84),
géén andere fracties worden aanvaard.
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IVM geeft subsidie
bij aankoop van 
herbruikbare luiers
Maak gebruik van het invulformulier dat je kan 
aanvragen bij je gemeente/stad of raadpleeg 
www.ivmmilieubeheer.be

Giet géén
frituurolie
in de afvoer!

Breng je gebruikte
frituurolie of -vet gratis
naar het recyclagepark
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Enkel op afspraak via www.assenede.be/nl/afspraak-maken

*Opgelet: uitsluitend aanleveren van asbesthoudend afval (eterniet) op 
woensdagvoormiddag na telefonische afspraak (09 373 54 84),
géén andere fracties worden aanvaard.
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Breng je kapotte lampen
en armaturen naar een 
recyclepunt in je buurt

Meer informatie 
op www.recupel.be

Hou ze samen, voor
ze op straat belanden
Vermijd waaivuil.
Bind papier en karton
samen met natuurtouw
of stop ze in een
stevige, gesloten doos.
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*Opgelet: uitsluitend aanleveren van asbesthoudend afval (eterniet) op 
woensdagvoormiddag na telefonische afspraak (09 373 54 84),
géén andere fracties worden aanvaard.
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AFVALOPHALERS EN RECYCLAGEPARKWACHTERS 
VERDIENEN ONS RESPECT

DANKJEWEL OM JE AFVAL TE SORTEREN  
EN OP DE JUISTE MANIER AAN TE BIEDEN
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Kopen of geven?
Je maakt gelukkig!

De Kringwinkel Ateljee 
09 224 07 15 
Winkels in Deinze, De Pinte, Evergem, Gavere, 
Merelbeke, Nazareth, Sint-Martens-Latem, Zulte 

www.uwkringwinkel.be

Kringloopwinkels Meetjesland 
09 377 77 74  
Winkels in Eeklo, Aalter, Assenede, 
Lievegem en Maldegem. 

www.kringloopwinkelsmeetjesland.be

Ateljee
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    Grofvuil 
  op afroep?
0800 13 580

    Grofvuil 
  op afroep?
0800 13 580

 Huisvuil     Papier en karton     PMD     GFT
 Reserveer tijdig uw asbestophaling aan huis via www.ivmmilieubeheer.be

 Huisvuil      Papier en karton     PMD     GFT

en recyclageparkwachter

19-23 november 2018

AFVALOPHALERS EN RECYCLAGEPARKWACHTERS 
VERDIENEN ONS RESPECT

DANKJEWEL OM JE AFVAL TE SORTEREN  
EN OP DE JUISTE MANIER AAN TE BIEDEN
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VERDIENEN ONS RESPECT

DANKJEWEL OM JE AFVAL TE SORTEREN  
EN OP DE JUISTE MANIER AAN TE BIEDEN

en recyclageparkwachter

#houhetnet

Kopen of geven?
Je maakt gelukkig!

De Kringwinkel Ateljee 
09 224 07 15 
Winkels in Deinze, De Pinte, Evergem, Gavere, 
Merelbeke, Nazareth, Sint-Martens-Latem, Zulte 

www.uwkringwinkel.be

Kringloopwinkels Meetjesland 
09 377 77 74  
Winkels in Eeklo, Aalter, Assenede, 
Lievegem en Maldegem. 

www.kringloopwinkelsmeetjesland.be

Ateljee

Openingsuren recyclagepark (enkel op afspraak)
ma  gesloten  gesloten
di 09.00 - 12.00 u. 13.00 - 17.00 u.
wo 09.00 - 12.00 u.* 13.00 - 17.00 u.
do 09.00 - 12.00 u. 13.00 - 17.00 u.
vr 09.00 - 12.00 u. 13.00 - 17.00 u.
za 09.00 - 12.00 u. 13.00 - 17.00 u.

Adres:
Hendekenstraat 1B

Recyclagepark
gesloten✖

Enkel op afspraak via www.assenede.be/nl/afspraak-maken

*Opgelet: uitsluitend aanleveren van asbesthoudend afval (eterniet) op 
woensdagvoormiddag na telefonische afspraak (09 373 54 84),
géén andere fracties worden aanvaard.

Openingsuren recyclagepark (enkel op afspraak)
ma  gesloten  gesloten
di 09.00 - 12.00 u. 13.00 - 17.00 u.
wo 09.00 - 12.00 u.* 13.00 - 17.00 u.
do 09.00 - 12.00 u. 13.00 - 17.00 u.
vr 09.00 - 12.00 u. 13.00 - 17.00 u.
za 09.00 - 12.00 u. 13.00 - 17.00 u.

Adres:
Hendekenstraat 1B

Recyclagepark
gesloten✖

Enkel op afspraak via www.assenede.be/nl/afspraak-maken

*Opgelet: uitsluitend aanleveren van asbesthoudend afval (eterniet) op 
woensdagvoormiddag na telefonische afspraak (09 373 54 84),
géén andere fracties worden aanvaard.

Plaats de afvalsoorten duidelijk zichtbaar op de stoep vóór 7 u. ‘s morgens. 

Problemen? Bel IVM op het gratis nummer  
0800 13 580 (elke werkdag van 9 - 12 u. en 13 - 17 u.)
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Recycle!
Download snel  
de gratis app

Het Groene Punt-logo op een verpakking geeft aan dat de fabrikant van het product een bijdrage 
betaalt voor het inzamelen, sorteren en recycleren van verpakkingsafval. Het zegt niets over de 
recycleerbaarheid van het product of z’n verpakking en is dus geen sorteerinstructie.

Meer info over de selectieve inzameling, 
sorteren en  recycleren:  
www.fostplus.be

Ophaling aan huis. In de periode van 14 juni tot 17 september is er 
wekelijkse ophaling van restafval. Reglementaire restafvalzak met 
opdruk ‘Assenede’ en IVM-logo buiten plaatsen vóór 7 u. ’s morgens.
Max. gewicht per zak: 15 kg. 

NIET

NIET

WEL

WEL

HUISVUIL (HV) = RESTAFVAL

Énkel takken van bomen of struiken met max. 10 cm doorsnede.

Alle brandbare materialen (GEEN METALEN) afkomstig van de 
normale werking van een huisgezin die niet in de restafvalzak 
kunnen en niet meer gerecycleerd of hergebruikt kunnen 
worden.

 Fijn tuinafval (grasmaaisel, bladeren, haagscheersel, …)
 Boomstronken, boomwortels
 Aarde of stenen
 Tuinafval in zakken

Klein afval dat wordt aangeboden in zakken en dozen, 
metalen, elektro-apparaten, steengruis, roofing, golfplaten 
uit asbestcement, vlak glas en spiegels, afbraakmateriaal, 
sanitaire toestellen (wc, lavabo, bad), porselein, prikkeldraad 
en draadafsluiting, autobanden, treinbielzen, handels- en 
nijverheidsafval, gasflessen, ontplofbare producten en alles wat 
selectief wordt ingezameld.

NIET

WEL

GLAS Geen glas in de glascontainer deponeren vóór 8 u. ’s morgens en na 20 u. ’s avonds.

 Hittebestendig glas (bv. ovenschotels en 
kookplaten)

 Porselein en aardewerk
 Stenen flessen en kruiken
 Opaalglas en kristal
 Vlak glas zoals ruiten en spiegels
 Lampen, TL-lampen

Transparante glazen flessen, bokalen en flacons

 Scheiden van wit glas en gekleurd glas
 Volledig leeg

Hoe aanbieden?
 Glazen verpakkingen volledig leeg maken en deksels en doppen verwijderen en volgens kleur in de glasbol stoppen.
 Rond de glasbollen niets achterlaten: sluikstorten is strafbaar!
 U kan uw glas eventueel ook wegbrengen naar het recyclagepark.

GROFVUIL (ophaling op aanvraag)
Ophaling aan huis (12 maal per jaar) enkel op aanvraag en tegen 
betaling. Max. grootte per stuk: 2m / max. gewicht per stuk: 60 kg.
Voor info over ophaaldag, kostprijs en reservatie, bel 0800 13 580.

Hoe aanbieden?
 Grofvuil enkel op de afgesproken ophaaldag aan de openbare weg plaatsen.

SNOEIHOUT (ophaling op aanvraag)
Ophaling aan huis (4 maal per jaar) enkel op aanvraag en tegen betaling. 
Voor info over ophaaldag, kostprijs en reservatie, bel 0800 13 580.

Ophaalperiodes:
 Week 22-26 februari: reserveer voor 3 februari
 Week 26-30 april: reserveer voor 7 april
 Week 20-24 september: reserveer voor 1 september
 Week 22-26 november: reserveer voor 3 november

Hoe aanbieden?
 Snoeihout samenbinden met touw (los materiaal wordt niet 

meegenomen).
 Bundels: max. lengte: 1,5 m / max. gewicht: 20 kg.
 Het snoeihout enkel op de afgesproken ophaaldag aan de openbare 

weg plaatsen.

Metalen verpakkingen

Drankkartons

Plastic verpakkingen
WEL

PMD

Schaaltjes, 
vlootjes en 
bakjes

Potjes 
en tubes

Folies
en zakjes

NIEUW

Reglementaire blauwe PMD-zak met IVM-logo 
buiten plaatsen vóór 7 u. ’s morgens.

Verwijder de plastic folie 
van schaaltjes en
gooi ze los van
elkaar in
de zak.

Regels voor een goede recyclage
Flessen of andere  
verpakkingen goed  
leeggieten of
-schrapen.

Duw plastic flessen plat,
zet de dop erop

en win plaats
in de zak.

GROENTE-, FRUIT- EN TUINAFVAL (GFT)
NIETWEL

Schillen en resten van fruit, groenten en aardappelen; 
dierlijk en plantaardig keukenafval en etensresten; 
broodresten; koffiedik, papieren koffiefilter; 
papier van keukenrol; noten en pitten; vlees- en 
visresten, schaaldierresten (uitgez. schelpen); vaste 
zuivelproducten; eieren, eierschalen; fijn tuin- en 
snoeiafval (bladeren, gras, onkruid, haagscheersel); 
kamer- en tuinplanten (incl. potgrond); schaafkrullen 
en zaagmeel van onbehandeld hout; mest van kleine 
huisdieren (cavia, hamster, konijn).

Vloeistoffen (soep, melk, koffie, ...); sauzen, 
vet en oliën; theezakjes en koffiepads; 
behandeld hout (met verf, vernis, 
impregneermiddel); beenderen en dierlijk 
(slacht)afval; dierenkrengen; schelpen van 
mosselen en oesters; kattenbakvulling en 
vogelkooizand; mest van grote huisdieren; 
stof uit de stofzuiger; wegwerpluiers en ander 
hygiëne-afval; aarde en zand; kurk; asresten 
en houtskool; plastiek, glas en metalen; grof 
ongesnipperd snoeihout, dikke takken.

Hoe aanbieden?
 Enkel gft aanbieden in de container met 

gesloten deksel, met het handvat naar de 
straat gericht en voorzien van een gft-sticker. 

 Kleef de gft-sticker rond het handvat van de gft-container.
 Geen snoeihout naast (of tussen deksel van) de container aanbieden.
 Geen gft verpakken in papieren of plastic zakjes, folie, glas of blik.

Tweewekelijkse ophaling 
aan huis vanaf april.

Ophaling aan huis / 
via straatcontainers / via wijkinzameling

NIET

WEL

 Plastic folie verwijderen van  tijdschriften.
 Samenbinden met natuurkoord of verzamelen in een stevige kartonnen doos.

PAPIER EN KARTON (P&K)

 Vuil papier en karton
 Behangpapier
 Cellofaanpapier en  aluminiumfolie en -zakjes

Samengebonden stapels en/of dozen buiten plaatsen vóór 7 u. ’s morgens.  
Max. gewicht per stapel/doos: 15 kg. Max. hoeveelheid: 1 m³.

Huishoudelijk 
afval dat niet 
(meer) voor 
hergebruik en/
of recyclage 
in aanmerking 
komt.

 Chemische producten (KGA)
 Materiaal dat selectief wordt 

ingezameld
 Scherpe voorwerpen  

(glasscherven, spijkers, 
injectienaalden ...)

 Dode dieren en slachtafval

NIETWEL

NIET

OPGELET!

 Verpakkingen bestaande uit een mix
 van materialen  (bv. een laag plastic  

folie en een laag aluminiumfolie) 
die niet van elkaar kunnen gescheiden

 worden, zoals sommige drankzakjes,  
zakjes fruitmoes of natte dierenvoeding, …

 Verpakkingen met kindveilige sluiting

 Verpakkingen met   
minstens één van de   
volgende pictogrammen

 Verpakkingen van motorolie, pesticiden, siliconetubes

 Verpakkingen met een grotere inhoud dan 8 liter

 Piepschuim

 Andere voorwerpen

 Steek de  verpakkingen niet in 
elkaar en stop ze niet samen in 
een dichtgeknoopte zak

 Niets vastmaken
 aan de buitenkant

TEXTIEL Ophaling aan huis (2 maal per jaar)

NIETWEL

 In een gesloten zak  
van de kringloopwinkel.

 Tijdig buiten plaatsen 
op de inzameldag.

 Kleding en accessoires (riemen, tassen, schoenen per paar)
 Beddengoed (hoofdkussens, slaapzakken, lakens, dekens en dekbedden)
 Keuken- en badkamertextiel (hand- en theedoeken, schorten, washandjes)
 Woningtextiel (tafelkleden, gordijnen, zetelhoezen)
 Speelgoedknuffels 
 Propere lappen, textiel met klein defect

 Nat en/of 
besmeurd textiel

 Tapijten
 Matrassen
 Vloerbekleding
 Zetelkussens

Hoe aanbieden?  Eventueel zelf wegbrengen naar kringloop-
winkel of kledijcontainers in de gemeente.
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Recycle!
Download snel  
de gratis app

Het Groene Punt-logo op een verpakking geeft aan dat de fabrikant van het product een bijdrage 
betaalt voor het inzamelen, sorteren en recycleren van verpakkingsafval. Het zegt niets over de 
recycleerbaarheid van het product of z’n verpakking en is dus geen sorteerinstructie.

Meer info over de selectieve inzameling, 
sorteren en  recycleren:  
www.fostplus.be

Ophaling aan huis. In de periode van 14 juni tot 17 september is er 
wekelijkse ophaling van restafval. Reglementaire restafvalzak met 
opdruk ‘Assenede’ en IVM-logo buiten plaatsen vóór 7 u. ’s morgens.
Max. gewicht per zak: 15 kg. 
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Énkel takken van bomen of struiken met max. 10 cm doorsnede.

Alle brandbare materialen (GEEN METALEN) afkomstig van de 
normale werking van een huisgezin die niet in de restafvalzak 
kunnen en niet meer gerecycleerd of hergebruikt kunnen 
worden.

 Fijn tuinafval (grasmaaisel, bladeren, haagscheersel, …)
 Boomstronken, boomwortels
 Aarde of stenen
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metalen, elektro-apparaten, steengruis, roofing, golfplaten 
uit asbestcement, vlak glas en spiegels, afbraakmateriaal, 
sanitaire toestellen (wc, lavabo, bad), porselein, prikkeldraad 
en draadafsluiting, autobanden, treinbielzen, handels- en 
nijverheidsafval, gasflessen, ontplofbare producten en alles wat 
selectief wordt ingezameld.

NIET

WEL

GLAS Geen glas in de glascontainer deponeren vóór 8 u. ’s morgens en na 20 u. ’s avonds.

 Hittebestendig glas (bv. ovenschotels en 
kookplaten)

 Porselein en aardewerk
 Stenen flessen en kruiken
 Opaalglas en kristal
 Vlak glas zoals ruiten en spiegels
 Lampen, TL-lampen

Transparante glazen flessen, bokalen en flacons

 Scheiden van wit glas en gekleurd glas
 Volledig leeg

Hoe aanbieden?
 Glazen verpakkingen volledig leeg maken en deksels en doppen verwijderen en volgens kleur in de glasbol stoppen.
 Rond de glasbollen niets achterlaten: sluikstorten is strafbaar!
 U kan uw glas eventueel ook wegbrengen naar het recyclagepark.

GROFVUIL (ophaling op aanvraag)
Ophaling aan huis (12 maal per jaar) enkel op aanvraag en tegen 
betaling. Max. grootte per stuk: 2m / max. gewicht per stuk: 60 kg.
Voor info over ophaaldag, kostprijs en reservatie, bel 0800 13 580.

Hoe aanbieden?
 Grofvuil enkel op de afgesproken ophaaldag aan de openbare weg plaatsen.

SNOEIHOUT (ophaling op aanvraag)
Ophaling aan huis (4 maal per jaar) enkel op aanvraag en tegen betaling. 
Voor info over ophaaldag, kostprijs en reservatie, bel 0800 13 580.

Ophaalperiodes:
 Week 22-26 februari: reserveer voor 3 februari
 Week 26-30 april: reserveer voor 7 april
 Week 20-24 september: reserveer voor 1 september
 Week 22-26 november: reserveer voor 3 november

Hoe aanbieden?
 Snoeihout samenbinden met touw (los materiaal wordt niet 

meegenomen).
 Bundels: max. lengte: 1,5 m / max. gewicht: 20 kg.
 Het snoeihout enkel op de afgesproken ophaaldag aan de openbare 

weg plaatsen.
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Reglementaire blauwe PMD-zak met IVM-logo 
buiten plaatsen vóór 7 u. ’s morgens.

Verwijder de plastic folie 
van schaaltjes en
gooi ze los van
elkaar in
de zak.

Regels voor een goede recyclage
Flessen of andere  
verpakkingen goed  
leeggieten of
-schrapen.

Duw plastic flessen plat,
zet de dop erop

en win plaats
in de zak.

GROENTE-, FRUIT- EN TUINAFVAL (GFT)
NIETWEL

Schillen en resten van fruit, groenten en aardappelen; 
dierlijk en plantaardig keukenafval en etensresten; 
broodresten; koffiedik, papieren koffiefilter; 
papier van keukenrol; noten en pitten; vlees- en 
visresten, schaaldierresten (uitgez. schelpen); vaste 
zuivelproducten; eieren, eierschalen; fijn tuin- en 
snoeiafval (bladeren, gras, onkruid, haagscheersel); 
kamer- en tuinplanten (incl. potgrond); schaafkrullen 
en zaagmeel van onbehandeld hout; mest van kleine 
huisdieren (cavia, hamster, konijn).

Vloeistoffen (soep, melk, koffie, ...); sauzen, 
vet en oliën; theezakjes en koffiepads; 
behandeld hout (met verf, vernis, 
impregneermiddel); beenderen en dierlijk 
(slacht)afval; dierenkrengen; schelpen van 
mosselen en oesters; kattenbakvulling en 
vogelkooizand; mest van grote huisdieren; 
stof uit de stofzuiger; wegwerpluiers en ander 
hygiëne-afval; aarde en zand; kurk; asresten 
en houtskool; plastiek, glas en metalen; grof 
ongesnipperd snoeihout, dikke takken.

Hoe aanbieden?
 Enkel gft aanbieden in de container met 

gesloten deksel, met het handvat naar de 
straat gericht en voorzien van een gft-sticker. 

 Kleef de gft-sticker rond het handvat van de gft-container.
 Geen snoeihout naast (of tussen deksel van) de container aanbieden.
 Geen gft verpakken in papieren of plastic zakjes, folie, glas of blik.

Tweewekelijkse ophaling 
aan huis vanaf april.

Ophaling aan huis / 
via straatcontainers / via wijkinzameling

NIET

WEL

 Plastic folie verwijderen van  tijdschriften.
 Samenbinden met natuurkoord of verzamelen in een stevige kartonnen doos.

PAPIER EN KARTON (P&K)

 Vuil papier en karton
 Behangpapier
 Cellofaanpapier en  aluminiumfolie en -zakjes

Samengebonden stapels en/of dozen buiten plaatsen vóór 7 u. ’s morgens.  
Max. gewicht per stapel/doos: 15 kg. Max. hoeveelheid: 1 m³.

Huishoudelijk 
afval dat niet 
(meer) voor 
hergebruik en/
of recyclage 
in aanmerking 
komt.

 Chemische producten (KGA)
 Materiaal dat selectief wordt 

ingezameld
 Scherpe voorwerpen  

(glasscherven, spijkers, 
injectienaalden ...)

 Dode dieren en slachtafval

NIETWEL

NIET

OPGELET!

 Verpakkingen bestaande uit een mix
 van materialen  (bv. een laag plastic  

folie en een laag aluminiumfolie) 
die niet van elkaar kunnen gescheiden

 worden, zoals sommige drankzakjes,  
zakjes fruitmoes of natte dierenvoeding, …

 Verpakkingen met kindveilige sluiting

 Verpakkingen met   
minstens één van de   
volgende pictogrammen

 Verpakkingen van motorolie, pesticiden, siliconetubes

 Verpakkingen met een grotere inhoud dan 8 liter

 Piepschuim

 Andere voorwerpen

 Steek de  verpakkingen niet in 
elkaar en stop ze niet samen in 
een dichtgeknoopte zak

 Niets vastmaken
 aan de buitenkant

TEXTIEL Ophaling aan huis (2 maal per jaar)

NIETWEL

 In een gesloten zak  
van de kringloopwinkel.

 Tijdig buiten plaatsen 
op de inzameldag.

 Kleding en accessoires (riemen, tassen, schoenen per paar)
 Beddengoed (hoofdkussens, slaapzakken, lakens, dekens en dekbedden)
 Keuken- en badkamertextiel (hand- en theedoeken, schorten, washandjes)
 Woningtextiel (tafelkleden, gordijnen, zetelhoezen)
 Speelgoedknuffels 
 Propere lappen, textiel met klein defect

 Nat en/of 
besmeurd textiel

 Tapijten
 Matrassen
 Vloerbekleding
 Zetelkussens

Hoe aanbieden?  Eventueel zelf wegbrengen naar kringloop-
winkel of kledijcontainers in de gemeente.
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Frituurolie en -vet
WEL

 frituurolie
 frituurvet
 fondueolie

NIET

 motorolie
 minerale olie

Hol glas
WEL

 verpakkingsglas wit/kleurloos & 
gekleurd

 doorzichtige glazen flessen en 
flacons

 doorzichtige glazen bokalen

NIET

 deksels of doppen
 hittebestendig glas (bv. Pyrex, 

Duran)
 porselein, keramiek en terracotta
 opaalglas en kristalglas
 vlak glas (ramen en spiegels)
 alle types van lampen

Afvalolie
WEL

 motorolie
 hydraulische olie

NIET

 benzine
 koelvloeistof
 antivries
 remolie
 frituurolie

Kalkhoudend afval
WEL

 cellenbeton (bv. Ytong)
 gipsplaten (bv. Gyproc)
 gips (bv. Knauf)
 kalkafval
 pleister

NIET

 betonblokken
 gips met paardenhaar

Inzameling op recyclagepark

Zuiver steenpuin
WEL

 baksteenpuin
 bloempotten, kruiken of dakpannen 

uit aardewerk
 betonpuin (gewapend en 

ongewapend)
 keien, klinkers
 cement (zonder zak)
 natuursteen(puin) zoals marmer, 

arduin, graniet, kalkzandsteen

NIET

 grond, zand
 porselein en keramiek
 asbest
 as van vuren 
 cellenbeton, gips

Grofvuil
WEL

 grote stukken brandbaar afval die 
niet selectief ingezameld worden 
en die niet in de restafvalzak 
kunnen (bv. oude matrassen, 
tapijten, zittingen van oude 
fauteuils, reiskoffers …)

NIET

 afval- of materiaalstromen die in 
de restafvalzak kunnen worden 
meegegeven

 gevaarlijke voorwerpen (KGA, 
vuurwerk, springstoffen, 
gasflessen …)

 afval- en materiaalstromen die 
selectief ingezameld worden op 
het recyclagepark

AEEA  
(elektro apparaten)
WEL

 ventilatie, koel- en vriesapparaten
 andere grote huishoudapparaten 

(wasmachine, vaatwasser, 
droogkast, microgolf, …)

 kleine huishoudapparaten 
(broodrooster, koffiezet, mixer, …)

 TV’s en audioapparatuur
 IT-en telecommunicatie apparaten 

(computer, printer, gsm, fax, …)
 elektrisch (tuin)gereedschap 

(grasmaaier, boormachine, …)
 verlichtingsapparatuur
 TL-lampen, spaarlampen, 

zaklampen
 rookmelders

NIET

 industriële toestellen
 toestellen aangedreven op gas of 

benzine/diesel

Piepschuim
WEL

 alle verpakkingen bestaande uit 
EPS (piepschuim) met witte kleur 
en bolletjesstructuur

NIET

 vervuild piepschuim
 gekleurd piepschuim
 piepschuim van visverwerkende en 

tuinbouwnijverheid
 verpakkingschips
 vlees- en visschaaltjes

Houtafval
WEL

 afbraakhout, balken en planken, 
palletten

 oud meubilair (zonder bekleding 
van stof of leder)

 houten rolluiken, deuren
 multiplex, spaanplaten, vezelplaten, 

OSB-platen

NIET

 gevaarlijk behandeld hout zoals 
spoorbielzen, geïmpregneerd hout, 
gecreosoteerd hout

 snoeihout
 aanwezigheid van grote 

metaaldelen in het hout

Asbest (ingepakt)
WEL

materialen uit gebonden 
asbestcement zoals:
 golfplaten
 dakleien
 geveltegels
 buizen voor riolering, waterleiding
 schouwen

NIET

 ongebonden asbest
 verbrokkelde leidingisolatie
 asbestkoord

Metalen
WEL

 voorwerpen die helemaal of 
grotendeels bestaan uit ferro- 
(ijzer) en non-ferrometalen 
(aluminium, koper, zink, lood, …)

NIET

 radioactieve materialen
 gasflessen
 spuitbussen
 klein gevaarlijk afval
 afgedankt elektro-afval

Papier en karton
WEL

 papieren zakken en kartonnen 
dozen

 kranten, tijdschriften en folders
 schrijf- en printpapier
 boeken

NIET

 vuil papier en karton
 behangpapier
 cellofaanpapier, aluminiumfolie en 

–zakjes

Zachte folies
WEL

 zuivere plastic folies die te groot 
zijn voor de PMD-zak zoals 
verpakkingsfolie, krimpfolie en 
verzamelverpakking

 zakken van meststoffen, potgrond 
of zand

 voederzakken (grootverpakking)

NIET

 wat in de PMD-zak kan
 vervuilde folies
 chipszakken
 plastic bakjes van groenten, fruit, 

kaas of vleeswaren
 plastic tafellaken, zwembaden, 

zwembandjes
 geweven nylondoek
 verpakkingen van gemengde 

samenstelling

Landbouwfolie
WEL

 dikke kuilfolies/silofolie (zwart/
wit)

 loopfolie van serres
 stretchfolie
 rek- of wikkelfolie (bv. rond balen)

NIET

 vervuilde folie
 aardbeienfolie, courgettefolie
 vliesdoek, geweven nylondoek

Gemengd  
niet-recycleerbaar 
niet-brandbaar afval
WEL

 porselein en keramiek  
(bv. lavabo, wc-pot, keramische 
vloertegels)

 as van allerlei vuren
 hittebestendig glas (bv. 

Pyrex, keramische kookplaten, 
kachelruiten)

NIET

 recycleerbare materiaalstromen
 brandbare materiaalstromen

Autobanden
WEL

 autobanden zonder velg van 
personenwagens, 4x4-wagens, 
lichte bedrijfsvoertuigen

 banden van motoren en scooters, 
met of zonder velg

NIET

 fietsbanden
 tractorbanden
 banden van vrachtwagens

Kringloopgoederen
WEL

 herbruikbare meubelen en huisraad
 fietsen
 decoratiespullen en brocante
 boeken
 speelgoed
 elektro-apparaten

NIET

 beschadigd of vervuild materiaal
 zelf opgenomen cd’s of dvd’s
 autozitjes
 fiets- en motorhelmen
 brommers

Groenafval
WEL

 snoeihout
 grasmaaisel
 haagscheersel
 bladafval
 boomstronken of boomwortels

NIET

 aarde of stenen
 groente- en fruitafval
 etensresten
 restafval

Kurk
WEL

 kurken stoppen (van wijn of bier)
 onderleggers in kurk
 kurkoverschotten (bv. kurk op rol 

of kurkisolatieplaten)
 alle andere voorwerpen van 

zuivere kurk

NIET

 synthetische kurken (is restafval)
 metalen (bindijzers, capsules, 

draaistoppen, beschermkappen...)
 wand- en vloerbekleding (is 

restafval/grofvuil)

Vlak glas
WEL

 draadglas
 enkel glas, serreglas
 isolatieglas, dubbel glas
 spiegelglas
 autoglas (ruiten en spiegels)

NIET

 verpakkingsglas (flessen, bokalen)
 hittebestendig glas (bv. Pyrex, 

Duran)
 steen-, hout- en metaalachtige 

fractie

Batterijen
WEL

 gebruikte batterijen van 
huishoudelijk gebruik (ook gsm, 
laptop)

 alkalinebatterijen
 lithiumbatterijen
 herlaadbare batterijen
 knoopcellen
 fietsbatterijen
 accupacks

NIET

 batterijen van bedrijfsmatig 
gebruik

 autoaccu’s

Isolatiemateriaal  
en roofing
WEL

 rotswol
 glaswol
 PUR-platen
 sandwichpanelen
 roofing

NIET

 recycleerbare materiaalstromen
 teerhoudend materiaal
 asbest

Het recyclagepark is gelegen aan de Hendekenstraat
Enkel op afspraak via www.assenede.be/nl/afspraak-maken

Telefoon- en faxnummer: 09 373 54 84

Meer info?  
Contacteer de milieudienst  
op het telefoonnummer

09 341 95 92 

PVC
WEL

 raam- en deurprofielen
 rolluiken (zonder draaibalk)
 planchetten

NIET

 buizen
 kabels
 andere harde plastics

Klein gevaarlijk afval
WEL

 accu’s
 restanten van bestrijdingsmiddelen
 restanten van verf, onderhouds- 

en schoonmaakmiddelen, andere 
chemicaliën van huishoudelijke 
oorsprong

 brandblussers
 röntgenfoto’s

NIET

 spuitbussen van voedingswaren 
en cosmetica

 gasflessen
 explosieven
 radioactieve stoffen
 vervallen geneesmiddelen

Harde plastics
(>15cm)
WEL

 emmers, kratten, wasmanden
 tuinmeubilair
 plastic speelgoed
 PVC (buizen, pijpen, dakgoten)
 HDPE-buizen
 jerrycans en vaten (zonder 

gevaarsymbolen)
 polycarbonaatplaten

NIET

 vervuilde kunststoffen
 buigzame kunststoffen zoals 

tuinslang, zwembad, dekzeil, bal
 bidons en vaten met 

gevaarsymbolen
 polyester (dakplaten, boten, ski’s)
 geschuimde en samengestelde 

materialen (koelbox, autostoeltje, 
helm)

 klein gevaarlijk afval
 afgedankt elektro-afval
 golfplaten

Afdekken en vastmaken  
van lading is verplicht!
Op weg van en naar het recyclagepark zwerft regelmatig afval rond. 
Veelal wordt dit veroorzaakt door het niet goed vastmaken van de 
afval- en materiaalstromen op de aanhangwagen, of door het over-
laden van de aanhangwagen.
Het opruimen van dat zwervend afval – het is eerder een ‘sluikstort’ 
– kost de gemeente tijd en geld. Maar dit kan vermeden worden 
wanneer iedereen waakt over het correct vastbinden of afdekken 
van de lading op de aanhangwagen. Dit is trouwens 
verplicht volgens de Wegcode.

Lampen
WEL

 TL-lampen, UV-lampen en 
spaarlampen

Asbesthoudend afval (eterniet) kan je voortaan  
ENKEL aanvoeren op woensdagvoormiddag  
na telefonische afspraak van 9.00 tot 12.00 uur  
(tel. 09 373 54 84). Ander afval zal op deze  
momenten NIET worden aanvaard.

Asbesthoudend materiaal dient tijdens 
het transport en het aanleveren op het 
recyclagepark steeds verpakt te zijn. 

ASBEST

Textiel
WEL

 kleding en accessoires (riemen, 
tassen, schoenen per paar)

 beddengoed (hoofdkussens, 
slaapzakken, lakens, dekens en 
dekbedden)

 keuken- en badkamertextiel 
(hand- en theedoeken, schorten, 
washandjes)

 woningtextiel (tafelkleden, 
gordijnen, zetelhoezen)

 speelgoedknuffels 
 propere lappen, textiel met klein 

defect

NIET

 nat en/of besmeurd textiel
 tapijten
 matrassen
 vloerbekleding
 zetelkussens
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Frituurolie en -vet
WEL

 frituurolie
 frituurvet
 fondueolie

NIET

 motorolie
 minerale olie

Hol glas
WEL

 verpakkingsglas wit/kleurloos & 
gekleurd

 doorzichtige glazen flessen en 
flacons

 doorzichtige glazen bokalen

NIET

 deksels of doppen
 hittebestendig glas (bv. Pyrex, 

Duran)
 porselein, keramiek en terracotta
 opaalglas en kristalglas
 vlak glas (ramen en spiegels)
 alle types van lampen

Afvalolie
WEL

 motorolie
 hydraulische olie

NIET

 benzine
 koelvloeistof
 antivries
 remolie
 frituurolie

Kalkhoudend afval
WEL

 cellenbeton (bv. Ytong)
 gipsplaten (bv. Gyproc)
 gips (bv. Knauf)
 kalkafval
 pleister

NIET

 betonblokken
 gips met paardenhaar

Inzameling op recyclagepark

Zuiver steenpuin
WEL

 baksteenpuin
 bloempotten, kruiken of dakpannen 

uit aardewerk
 betonpuin (gewapend en 

ongewapend)
 keien, klinkers
 cement (zonder zak)
 natuursteen(puin) zoals marmer, 

arduin, graniet, kalkzandsteen

NIET

 grond, zand
 porselein en keramiek
 asbest
 as van vuren 
 cellenbeton, gips

Grofvuil
WEL

 grote stukken brandbaar afval die 
niet selectief ingezameld worden 
en die niet in de restafvalzak 
kunnen (bv. oude matrassen, 
tapijten, zittingen van oude 
fauteuils, reiskoffers …)

NIET

 afval- of materiaalstromen die in 
de restafvalzak kunnen worden 
meegegeven

 gevaarlijke voorwerpen (KGA, 
vuurwerk, springstoffen, 
gasflessen …)

 afval- en materiaalstromen die 
selectief ingezameld worden op 
het recyclagepark

AEEA  
(elektro apparaten)
WEL

 ventilatie, koel- en vriesapparaten
 andere grote huishoudapparaten 

(wasmachine, vaatwasser, 
droogkast, microgolf, …)

 kleine huishoudapparaten 
(broodrooster, koffiezet, mixer, …)

 TV’s en audioapparatuur
 IT-en telecommunicatie apparaten 

(computer, printer, gsm, fax, …)
 elektrisch (tuin)gereedschap 

(grasmaaier, boormachine, …)
 verlichtingsapparatuur
 TL-lampen, spaarlampen, 

zaklampen
 rookmelders

NIET

 industriële toestellen
 toestellen aangedreven op gas of 

benzine/diesel

Piepschuim
WEL

 alle verpakkingen bestaande uit 
EPS (piepschuim) met witte kleur 
en bolletjesstructuur

NIET

 vervuild piepschuim
 gekleurd piepschuim
 piepschuim van visverwerkende en 

tuinbouwnijverheid
 verpakkingschips
 vlees- en visschaaltjes

Houtafval
WEL

 afbraakhout, balken en planken, 
palletten

 oud meubilair (zonder bekleding 
van stof of leder)

 houten rolluiken, deuren
 multiplex, spaanplaten, vezelplaten, 

OSB-platen

NIET

 gevaarlijk behandeld hout zoals 
spoorbielzen, geïmpregneerd hout, 
gecreosoteerd hout

 snoeihout
 aanwezigheid van grote 

metaaldelen in het hout

Asbest (ingepakt)
WEL

materialen uit gebonden 
asbestcement zoals:
 golfplaten
 dakleien
 geveltegels
 buizen voor riolering, waterleiding
 schouwen

NIET

 ongebonden asbest
 verbrokkelde leidingisolatie
 asbestkoord

Metalen
WEL

 voorwerpen die helemaal of 
grotendeels bestaan uit ferro- 
(ijzer) en non-ferrometalen 
(aluminium, koper, zink, lood, …)

NIET

 radioactieve materialen
 gasflessen
 spuitbussen
 klein gevaarlijk afval
 afgedankt elektro-afval

Papier en karton
WEL

 papieren zakken en kartonnen 
dozen

 kranten, tijdschriften en folders
 schrijf- en printpapier
 boeken

NIET

 vuil papier en karton
 behangpapier
 cellofaanpapier, aluminiumfolie en 

–zakjes

Zachte folies
WEL

 zuivere plastic folies die te groot 
zijn voor de PMD-zak zoals 
verpakkingsfolie, krimpfolie en 
verzamelverpakking

 zakken van meststoffen, potgrond 
of zand

 voederzakken (grootverpakking)

NIET

 wat in de PMD-zak kan
 vervuilde folies
 chipszakken
 plastic bakjes van groenten, fruit, 

kaas of vleeswaren
 plastic tafellaken, zwembaden, 

zwembandjes
 geweven nylondoek
 verpakkingen van gemengde 

samenstelling

Landbouwfolie
WEL

 dikke kuilfolies/silofolie (zwart/
wit)

 loopfolie van serres
 stretchfolie
 rek- of wikkelfolie (bv. rond balen)

NIET

 vervuilde folie
 aardbeienfolie, courgettefolie
 vliesdoek, geweven nylondoek

Gemengd  
niet-recycleerbaar 
niet-brandbaar afval
WEL

 porselein en keramiek  
(bv. lavabo, wc-pot, keramische 
vloertegels)

 as van allerlei vuren
 hittebestendig glas (bv. 

Pyrex, keramische kookplaten, 
kachelruiten)

NIET

 recycleerbare materiaalstromen
 brandbare materiaalstromen

Autobanden
WEL

 autobanden zonder velg van 
personenwagens, 4x4-wagens, 
lichte bedrijfsvoertuigen

 banden van motoren en scooters, 
met of zonder velg

NIET

 fietsbanden
 tractorbanden
 banden van vrachtwagens

Kringloopgoederen
WEL

 herbruikbare meubelen en huisraad
 fietsen
 decoratiespullen en brocante
 boeken
 speelgoed
 elektro-apparaten

NIET

 beschadigd of vervuild materiaal
 zelf opgenomen cd’s of dvd’s
 autozitjes
 fiets- en motorhelmen
 brommers

Groenafval
WEL

 snoeihout
 grasmaaisel
 haagscheersel
 bladafval
 boomstronken of boomwortels

NIET

 aarde of stenen
 groente- en fruitafval
 etensresten
 restafval

Kurk
WEL

 kurken stoppen (van wijn of bier)
 onderleggers in kurk
 kurkoverschotten (bv. kurk op rol 

of kurkisolatieplaten)
 alle andere voorwerpen van 

zuivere kurk

NIET

 synthetische kurken (is restafval)
 metalen (bindijzers, capsules, 

draaistoppen, beschermkappen...)
 wand- en vloerbekleding (is 

restafval/grofvuil)

Vlak glas
WEL

 draadglas
 enkel glas, serreglas
 isolatieglas, dubbel glas
 spiegelglas
 autoglas (ruiten en spiegels)

NIET

 verpakkingsglas (flessen, bokalen)
 hittebestendig glas (bv. Pyrex, 

Duran)
 steen-, hout- en metaalachtige 

fractie

Batterijen
WEL

 gebruikte batterijen van 
huishoudelijk gebruik (ook gsm, 
laptop)

 alkalinebatterijen
 lithiumbatterijen
 herlaadbare batterijen
 knoopcellen
 fietsbatterijen
 accupacks

NIET

 batterijen van bedrijfsmatig 
gebruik

 autoaccu’s

Isolatiemateriaal  
en roofing
WEL

 rotswol
 glaswol
 PUR-platen
 sandwichpanelen
 roofing

NIET

 recycleerbare materiaalstromen
 teerhoudend materiaal
 asbest

Het recyclagepark is gelegen aan de Hendekenstraat
Enkel op afspraak via www.assenede.be/nl/afspraak-maken

Telefoon- en faxnummer: 09 373 54 84

Meer info?  
Contacteer de milieudienst  
op het telefoonnummer

09 341 95 92 

PVC
WEL

 raam- en deurprofielen
 rolluiken (zonder draaibalk)
 planchetten

NIET

 buizen
 kabels
 andere harde plastics

Klein gevaarlijk afval
WEL

 accu’s
 restanten van bestrijdingsmiddelen
 restanten van verf, onderhouds- 

en schoonmaakmiddelen, andere 
chemicaliën van huishoudelijke 
oorsprong

 brandblussers
 röntgenfoto’s

NIET

 spuitbussen van voedingswaren 
en cosmetica

 gasflessen
 explosieven
 radioactieve stoffen
 vervallen geneesmiddelen

Harde plastics
(>15cm)
WEL

 emmers, kratten, wasmanden
 tuinmeubilair
 plastic speelgoed
 PVC (buizen, pijpen, dakgoten)
 HDPE-buizen
 jerrycans en vaten (zonder 

gevaarsymbolen)
 polycarbonaatplaten

NIET

 vervuilde kunststoffen
 buigzame kunststoffen zoals 

tuinslang, zwembad, dekzeil, bal
 bidons en vaten met 

gevaarsymbolen
 polyester (dakplaten, boten, ski’s)
 geschuimde en samengestelde 

materialen (koelbox, autostoeltje, 
helm)

 klein gevaarlijk afval
 afgedankt elektro-afval
 golfplaten

Afdekken en vastmaken  
van lading is verplicht!
Op weg van en naar het recyclagepark zwerft regelmatig afval rond. 
Veelal wordt dit veroorzaakt door het niet goed vastmaken van de 
afval- en materiaalstromen op de aanhangwagen, of door het over-
laden van de aanhangwagen.
Het opruimen van dat zwervend afval – het is eerder een ‘sluikstort’ 
– kost de gemeente tijd en geld. Maar dit kan vermeden worden 
wanneer iedereen waakt over het correct vastbinden of afdekken 
van de lading op de aanhangwagen. Dit is trouwens 
verplicht volgens de Wegcode.

Lampen
WEL

 TL-lampen, UV-lampen en 
spaarlampen

Asbesthoudend afval (eterniet) kan je voortaan  
ENKEL aanvoeren op woensdagvoormiddag  
na telefonische afspraak van 9.00 tot 12.00 uur  
(tel. 09 373 54 84). Ander afval zal op deze  
momenten NIET worden aanvaard.

Asbesthoudend materiaal dient tijdens 
het transport en het aanleveren op het 
recyclagepark steeds verpakt te zijn. 

ASBEST

Textiel
WEL

 kleding en accessoires (riemen, 
tassen, schoenen per paar)

 beddengoed (hoofdkussens, 
slaapzakken, lakens, dekens en 
dekbedden)

 keuken- en badkamertextiel 
(hand- en theedoeken, schorten, 
washandjes)

 woningtextiel (tafelkleden, 
gordijnen, zetelhoezen)

 speelgoedknuffels 
 propere lappen, textiel met klein 

defect

NIET

 nat en/of besmeurd textiel
 tapijten
 matrassen
 vloerbekleding
 zetelkussens
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Assenedestraat
Beekstraat
Bekputstraat
Berkstraat
Bernardinnenstraat
Blokmeersstraat
Bloksheule
Boldersstraat
Doodhoek
Dorp

Eendrachtstraat
Graanmolenstraat
Gravenstraat
Grote-Tiendewijk
Haantjen
Hasselstraat
Hazelarenhoek
Hellepolderstraat
Heulken
Hogevorst

Hooghofstraat
Kaprijkestraat
Kerkstraat
Kiezelstraat
Kloosterlandstraat
Knokstraat
Korenmolenstraat
Kraaigemstraat
Krekelmijt
Landsdijk

Lembekestraat
Lunterstraat
Meersstraat
Menneken
Nieuwe Boekhoutestraat
Omweg
Oude Boekhoutestraat
Rozemarijnstraat
Sint-Bernardusstraat
Sint-Sebastiaanstraat

Stekelaarstraat
Tramstatie
Veldstraat
Vent
Verbindingsstraat
Wannestraat
Windmolenstraat
Zandstraat

Albertpolderstraat
Barakkenstraat
Bijenkorf
Brouwershofstraat
Chris Verougstraetelaan
De Maatstraat
De Wulfstraat
Diederikplein
Diederikstraat
Dijkstraat
Duiveleindestraat
Duvekeete

Elsburgstraat
Groenendijkstraat (voorbij Valkstraat)
Groenstraat
Hoogstraat
Hospicestraat
Jos Van Den Bogaertstraat
Kapelledreef
Kasteeldijkstraat
Kasteelstraat
Kliniekstraat
Kriekerijstraat
Leegstraat (tot aan Kapelledreef)

Lochtingstraat
Markt
Meersmennestraat
Michielsenstraat
Moederhuisstraat
Moestuinstraat
Molenstraat (tot aan Oude Gentweg)
Nieuwestraat
Oude Gentweg (tot nr. 30)
Pastorijstraat
Polderstraat
Prins Boudewijnlaan

Sasdijkstraat
Schaapherderstraat
Schattemanstraat
Schoolstraat
Sint-Andrieslaan
Sint-Andriesstraat
Sint-Pietershof
Sportstraat
Staakstraat
Stadhuisstraat
Trieststraat (tot nr. 37)

OPHAALDAG WOENSDAG Deel van Assenede

OPHAALDAG WOENSDAG Deelgemeente Bassevelde

Stratenlijst

Assenedeslagstraat
Baljuwstraat
Boekweitreep
Burgstraat
Dankaertsekestraat
Doornendijkstraat
Fonteinestraat
Garenhoekstraat
Gezusterstraat
Groenendijkstraat  
 (tot aan de Valkstraat)
Haverreep
Heideveld
Heremietstraat

Hollekenstraat
Houtlandstraat
Kapellestraat
Karnemelkstraat
Keurestraat
Kloosteraprilstraat
Kloosterbeekstraat
Kloosterstraat
Knikkerstraat
Kraaienakkerstraat
Kraaienbosstraat
Leegstraat 
 (vanaf Kapelledreef 
 tot Kapellestraat)

Lindekenstraat
Martijnenstraat
Meelstraat
Melkerijstraat
Molenbosstraat
Molenstraat 
 (vanaf Oude Gentweg 
 tot Burgstraat)
Nieuwburgstraat
Oude Gentweg (vanaf nr. 30)
Oude Molenstraat
Paul Christiaenstraat
Planterijstraat
 

Poeldijkstraat
Poelstraat
Riemestraat
Rijschootstraat
Roggereep
Scheurhoekstraat
Schoutstraat
Smoutersdijkstraat
Speltreep
Sperbeekstraat
Stoepestraat
Toverheksstraat
Trieststraat (vanaf nr. 30)
Valkendijk

Valkstraat
Veldstraat
Vier Ambachtenstraat
Vrijestraat
Waalpoelstraat
Watergangstraat
Weverstraat
Wildestraat  
 (nrs. 10, 12, 13a, 14, 14a, 15)
Zelzatestraat
Zwartesluisstraat
Zuivelstraat

OPHAALDAG DONDERDAG Deel van Assenede

Abdijstraat
Antwerpse Heirweg
Bijsterveld
Bommels
Bosstraat
Cisterciënzerinnenstraat

Eikelstraat
Ertveldesteenweg
Gooiken
Heide
Kerrestraat
Kloosterakkerstraat

Koning Albertstraat
Ledestraat
Molenhoek 
Muikemstraat
Mulderstraat
Oosteeklodorp

Oosthoek
Rijkestraat
Rodekruisstraat
Slijpstraat 
Spiegelstraat
Stroomstraat

Stuivenberg
Tereecken
Vlasgaardstraat
Westakkerstraat
Zoetelucht

OPHAALDAG DONDERDAG Deelgemeente Oosteeklo

OPHAALDAG DONDERDAG Deelgemeente Boekhoute

Basseveldestraat
Boekhoutedorp
Boterzandestraat
Braakmanstraat
De Heerste
Graafjanstraat
Groedestraat
Haven
Hazenstraat
Hendekenstraat

Schare
Spoorstraat
Stationsstraat 
Terpietestraat
Tingelhoek
Vliet
Waterdijkstraat
Weststraat
Wevelswalestraat
Wildestraat (uitgezonderd nrs. 10, 12, 13a, 14, 14a, 15)

Isabellastraat
Kapellepolderstraat
Klaverstraat
Knotwilgenstraat
Koudekerkestraat
Landweg
Laureinepolderstraat
Meuleken
Mouterij
Noorddijk

Noordstraat
Notelaarstraat
Oostmolenstraat
Ooststraat
Otegemstraat
Oude Havenstraat
Oudstrijdersstraat
Peerbomestraat
Posthoorn
Riethoek
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Assenedestraat
Beekstraat
Bekputstraat
Berkstraat
Bernardinnenstraat
Blokmeersstraat
Bloksheule
Boldersstraat
Doodhoek
Dorp

Eendrachtstraat
Graanmolenstraat
Gravenstraat
Grote-Tiendewijk
Haantjen
Hasselstraat
Hazelarenhoek
Hellepolderstraat
Heulken
Hogevorst

Hooghofstraat
Kaprijkestraat
Kerkstraat
Kiezelstraat
Kloosterlandstraat
Knokstraat
Korenmolenstraat
Kraaigemstraat
Krekelmijt
Landsdijk

Lembekestraat
Lunterstraat
Meersstraat
Menneken
Nieuwe Boekhoutestraat
Omweg
Oude Boekhoutestraat
Rozemarijnstraat
Sint-Bernardusstraat
Sint-Sebastiaanstraat

Stekelaarstraat
Tramstatie
Veldstraat
Vent
Verbindingsstraat
Wannestraat
Windmolenstraat
Zandstraat

Albertpolderstraat
Barakkenstraat
Bijenkorf
Brouwershofstraat
Chris Verougstraetelaan
De Maatstraat
De Wulfstraat
Diederikplein
Diederikstraat
Dijkstraat
Duiveleindestraat
Duvekeete

Elsburgstraat
Groenendijkstraat (voorbij Valkstraat)
Groenstraat
Hoogstraat
Hospicestraat
Jos Van Den Bogaertstraat
Kapelledreef
Kasteeldijkstraat
Kasteelstraat
Kliniekstraat
Kriekerijstraat
Leegstraat (tot aan Kapelledreef)

Lochtingstraat
Markt
Meersmennestraat
Michielsenstraat
Moederhuisstraat
Moestuinstraat
Molenstraat (tot aan Oude Gentweg)
Nieuwestraat
Oude Gentweg (tot nr. 30)
Pastorijstraat
Polderstraat
Prins Boudewijnlaan

Sasdijkstraat
Schaapherderstraat
Schattemanstraat
Schoolstraat
Sint-Andrieslaan
Sint-Andriesstraat
Sint-Pietershof
Sportstraat
Staakstraat
Stadhuisstraat
Trieststraat (tot nr. 37)

OPHAALDAG WOENSDAG Deel van Assenede

OPHAALDAG WOENSDAG Deelgemeente Bassevelde

Stratenlijst

Assenedeslagstraat
Baljuwstraat
Boekweitreep
Burgstraat
Dankaertsekestraat
Doornendijkstraat
Fonteinestraat
Garenhoekstraat
Gezusterstraat
Groenendijkstraat  
 (tot aan de Valkstraat)
Haverreep
Heideveld
Heremietstraat

Hollekenstraat
Houtlandstraat
Kapellestraat
Karnemelkstraat
Keurestraat
Kloosteraprilstraat
Kloosterbeekstraat
Kloosterstraat
Knikkerstraat
Kraaienakkerstraat
Kraaienbosstraat
Leegstraat 
 (vanaf Kapelledreef 
 tot Kapellestraat)

Lindekenstraat
Martijnenstraat
Meelstraat
Melkerijstraat
Molenbosstraat
Molenstraat 
 (vanaf Oude Gentweg 
 tot Burgstraat)
Nieuwburgstraat
Oude Gentweg (vanaf nr. 30)
Oude Molenstraat
Paul Christiaenstraat
Planterijstraat
 

Poeldijkstraat
Poelstraat
Riemestraat
Rijschootstraat
Roggereep
Scheurhoekstraat
Schoutstraat
Smoutersdijkstraat
Speltreep
Sperbeekstraat
Stoepestraat
Toverheksstraat
Trieststraat (vanaf nr. 30)
Valkendijk

Valkstraat
Veldstraat
Vier Ambachtenstraat
Vrijestraat
Waalpoelstraat
Watergangstraat
Weverstraat
Wildestraat  
 (nrs. 10, 12, 13a, 14, 14a, 15)
Zelzatestraat
Zwartesluisstraat
Zuivelstraat

OPHAALDAG DONDERDAG Deel van Assenede

Abdijstraat
Antwerpse Heirweg
Bijsterveld
Bommels
Bosstraat
Cisterciënzerinnenstraat

Eikelstraat
Ertveldesteenweg
Gooiken
Heide
Kerrestraat
Kloosterakkerstraat

Koning Albertstraat
Ledestraat
Molenhoek 
Muikemstraat
Mulderstraat
Oosteeklodorp

Oosthoek
Rijkestraat
Rodekruisstraat
Slijpstraat 
Spiegelstraat
Stroomstraat

Stuivenberg
Tereecken
Vlasgaardstraat
Westakkerstraat
Zoetelucht

OPHAALDAG DONDERDAG Deelgemeente Oosteeklo

OPHAALDAG DONDERDAG Deelgemeente Boekhoute

Basseveldestraat
Boekhoutedorp
Boterzandestraat
Braakmanstraat
De Heerste
Graafjanstraat
Groedestraat
Haven
Hazenstraat
Hendekenstraat

Schare
Spoorstraat
Stationsstraat 
Terpietestraat
Tingelhoek
Vliet
Waterdijkstraat
Weststraat
Wevelswalestraat
Wildestraat (uitgezonderd nrs. 10, 12, 13a, 14, 14a, 15)

Isabellastraat
Kapellepolderstraat
Klaverstraat
Knotwilgenstraat
Koudekerkestraat
Landweg
Laureinepolderstraat
Meuleken
Mouterij
Noorddijk

Noordstraat
Notelaarstraat
Oostmolenstraat
Ooststraat
Otegemstraat
Oude Havenstraat
Oudstrijdersstraat
Peerbomestraat
Posthoorn
Riethoek
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Ophaalkalender
2021 Assenede
ivmmagazine

EEN UITGAVE VAN DE INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND

P&K

HVP&K

HV

Hou
ditm

agazine
goed

bij!

VERSCHIJNT IN AALTER, ASSENEDE, DEINZE, DE PINTE, EEKLO, EVERGEM, GAVERE, KAPRIJKE,
LIEVEGEM, MALDEGEM, MERELBEKE, NAZARETH, SINT-LAUREINS, SINT-MARTENS-LATEM EN ZULTE.

Dit       
IVMMagazine 

bevat uw   
ophaalkalender 

2021!
INTEGRAAL VERANTWOORD MILIEUBEHEER
DRIEMAANDELIJKSE UITGAVE
NR. 4/2020
DECEMBER 2020

V.U. PATRICK HOSTE
VOORZITTER IVM O.V. SINT-LAUREINSESTEENWEG 29 - 9900 EEKLO

LAYOUT KALENDER: STEVEN DE DAPPER - DE ZETTERIJ (EEKLO)
OP MILIEUVRIENDELIJKE WIJZE GEDRUKT DOOR DRUKKERIJ DE MAERTELAERE (AALTER)

CONTACTEER IVM OP 09 377 82 11 OF VIA IVM@IVMMILIEUBEHEER.BE – WWW.IVMMILIEUBEHEER.BE

Recycle! weet alles van afval. Waar staat de 
dichtstbijzijnde glasbol? Wanneer zet ik het oud papier 

buiten? Waar blijf ik met mijn oude batterijen? 
De antwoorden zitten in je broekzak, dankzij Recycle!

Download Recycle!

In samenwerking met Bebat en Recupel.In samenwerking met Bebat en Recupel.

In samenwerking met Bebat en Recupel.
I.s.m. Bebat 
en Recupel.

Vanaf april
 wordt
 gft apart 
opgehaald!

DRIEMAANDELIJKSE UITGAVE
NR. 4/2020
DECEMBER 2020

Vanaf april
 wordt
 gft apart 

Mochten er zich problemen bij een ophaling voordoen,
dan kan u dit melden bij IVM op het gratis nummer 
0800 13 580 (elke werkdag van 9 - 12 u. en 13 - 17 u.)
of via het webformulier op www.ivmmilieubeheer.be.

Ophaaldag dinsdag
 verschuift naar donderdag
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