
Plaats de reglementaire restafvalzak 
(met opdruk ‘Aalter’ en logo I.V.M.) 
dichtgebonden en duidelijk zichtbaar op 
de stoep vóór 5 u 30 ’s morgens.

Extra sluitingsdagGrof vuil

Huisvuil

PMD

Papier en karton
Openingsuren containerpark Sluitingsdagen
ma - 13 - 17.45**

di - -
wo - 13 - 17.45**

do 9 - 11.45** 13 - 17.45**

vr 9 - 11.45* & ** 13 - 17.45* & **

za 9 - 11.45** 13 - 17.45**

2 jan.; 9 apr.; 1, 17-19, 28 mei;
11 juli; 15 aug.; 24, 26 sept.;
1, 2, 3, 15, 16, 17 nov.; 24-29, 31 dec.
* In de periode van 15 oktober tot en met 15
maart zal het composteringspark elke vrijdag
gesloten zijn. ** Het afvalpark dient binnen 15
minuten na dit tijdstip te worden verlaten.

Mei 2012

Met kringlooptuinieren wordt het plantaardig materiaal uit 
de tuin op een creatieve en esthetisch verantwoorde wijze 
opnieuw aangewend in de tuin. Het is afvalarm tuinieren en 
verrijkt de natuur.

Subsidies voor nieuwe
hakselaars en mulchers

De I.V.M. subsidieert de aankoop van nieuwe
hakselaars (tot € 80 per aankoop) en van
nieuwe mulchmaaiers (€ 50 per aankoop). 
Lees hierover meer op
www.ivmmilieubeheer.be of vraag
het subsidiereglement en aanvraagformulier
bij het gemeentebestuur.

Subsidies stimuleren
kringloop tuinieren 

Ophaling maandag Ophaling dinsdag Ophaling woensdag Ophaling donderdag Ophaling vrijdag

di 1 Dag v/d arbeid

wo 2 PMD HV P&K

do 3 PMD HV P&K

vr 4
za 5
zo 6
ma 7
di 8
wo 9 HV

do 10 HV

vr 11
za 12
zo 13
ma 14
di 15
wo 16 PMD HV P&K

do 17 olV Hemelvaart PMD HV P&K

vr 18  

za 19  

zo 20
ma 21
di 22
wo 23 HV

do 24 HV

vr 25
za 26
zo 27 Pinksteren

ma 28 Pinkstermaandag 

di 29
wo 30 PMD HV P&K

do 31 PMD HV P&K
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MELDPUNT 
0800 13 580

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 8.30u. tot 17u.)
of via het webformulier op www.ivmmilieubeheer.be (e-loket).

Neem dus niet langer contact
op met de gemeentelijke diensten
voor vragen over de afvalophalingen,
maar wend u hiervoor rechtstreeks tot IVM.

V.U. KOEN LOETE
VOORZITTER IVM O.V. SINT-LAUREINSESTEENWEG 29 - 9900 EEKLO

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

CONTACTEER IVM OP 09 377 82 11 OF VIA IVM@IVMMILIEUBEHEER.BE – WWW.IVMMILIEUBEHEER.BE
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Snel, veilig en correct afval ophalen 
dankzij goede afspraken

Zet u op tijd het afval of materiaal buiten?

Is het afval niet te zwaar? 15 kg-regel…

Zet u niet teveel ineens buiten?

Wat met een afvalzak die stukgaat  
bij het afscheuren van de rol?

Het politiereglement bepaalt wanneer u 
afvalstoffen mag buitenplaatsen. Dit verschilt 
van gemeente tot gemeente. Deze informatie 
staat vermeld op de ophaalkalender. 
Respecteer a.u.b. de toegelaten uren.

De ophaaldagen vindt u terug op de 
ophaalkalender verder in dit magazine, 
op de gemeentelijke website, op 
www.ophaalkalender.be of de app Recycle! 

Zet het materiaal tijdig buiten, want de 
ophaalwagen komt niet altijd op hetzelfde 
uur langs. Denk maar aan oponthoud 
door files, omleidingen, inhaaldagen, 
weersomstandigheden… die het normale 
schema van de ophaalrondes kunnen 
beïnvloeden. Het kan dus gebeuren dat 
opeens de ophaalwagen vroeger langskomt 
dan gewoonlijk. Als uw afval dan niet 
buitenstaat heeft u pech gehad…

 Te zware restafvalzakken (> 15 kg) kunnen 
een rode weigeringssticker krijgen.

 Voor papier & karton mogen de 
samengebonden stapels of dozen gevuld 
met papier, niet te zwaar zijn zodat een 
belader deze gemakkelijk kan tillen. Ook hier 
is 15 kg een werkbaar maximum.

 Grofvuil dat op afroep wordt opgehaald, 
moet door 2 mensen kunnen worden 
opgeladen. De stukken grofvuil mogen max. 
60 kg wegen en max. 2 meter lang zijn.

 In gemeenten en steden waar snoeihout 
wordt opgehaald, worden ook maximum 

afmetingen en gewicht voorgeschreven. 
Raadpleeg voor instructies en voorwaarden 
de ophaalkalender.

Per ophaalbeurt mag per ophaalpunt 
slechts een bepekte hoeveelheid worden 
meegegeven. De ophalers hebben het recht 
om het teveel aangeboden materiaal te laten 
staan. 
Wat zeggen de voorschriften hierover:
 Restafval: per 14 dagen mogen gemiddeld 

4 zakken van 60 liter worden aangeboden.
 PMD: per ophaling zijn gemiddeld 4 zakken 

van 60 liter toegelaten.
 Papier & karton: per ophaling beperkt tot 

een volume van 1 m³.

De zakken voldoen aan strenge kwaliteitseisen, 
opgelegd in de bestekken. Niettegenstaande 
nauwgezette kwaliteitsopvolging 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. 

Dagelijks zijn tientallen mensen in de weer om uw 
afval op een correcte en veilige manier op te halen en 
naar verwerkingsinstallaties te brengen. Dit gebeurt 
voor de ophalingen aan huis, de wijkinzamelingen 
maar ook voor de inzamelingen op het recyclagepark.

Deze dienstverlening vraagt een flink logistiek 
apparaat. Voor de meeste van deze opdrachten 
wordt daarom een beroep gedaan op externe dien-
sten. Opdat dit alles veilig, efficiënt en correct zou 
kunnen verlopen, gelden enkele spelregels, zowel 
voor de inwoner als voor de ophaler.

Soms loopt het eens fout. Mensen laten al eens 
een steekje vallen. We vragen en tonen begrip 
daarvoor. Maar we lossen ook graag de problemen 
op!

In dit magazine vindt u daarom de ophaalkalender 
evenals een flink pak informatie over het correct 
aanbieden van afval- en materiaalstromen. Ook 
ontbreekt het niet aan tips om afval te voorkomen 
en optimaal te sorteren zodat er zo veel als mogelijk 
kan worden gerecycleerd.

Mocht u nog vragen hebben over afval voorkomen, 
hergebruiken of sorteren, of zijn er vragen, opmer-
kingen of klachten over de ophalingen, contacteer 
dan IVM op het gratis nummer 0800 13 580.

Namens het bestuur van IVM dank ik u voor het 
correct aanbieden van de afvalstromen. Want 
meer dan 99% van de ophalingen en inzamelingen  
verlopen zonder problemen. Dat willen we graag 
evenaren en wie weet… nog verbeteren?
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Veiligheid voor alles!
Stop nooit scherpe of gevaarlijke 
voorwerpen in de PMD- of restafvalzak!
Jaarlijks lopen meerdere ophalers 
snij- en prikwonden op, soms met 
arbeidsongeschiktheid als gevolg. 
Stop daarom geen scherpe of gevaarlijke 
voorwerpen in de PMD- of restafvalzak. 
Een ongeluk is snel gebeurd.
KGA mag nooit in de zak! De verpakkingen 
kunnen openscheuren waardoor ophalers 
risico lopen op verwonding. KGA wordt in 
speciale installaties verwerkt. Breng het 
daarom naar de KGA-inzameling in de wijk 
of op het recyclagepark.
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NIET in de zak, niet in de glascontainer, 
niet bij het papier & karton:

gebroken tl-lampen
➔ horen bij het KGA

oude of vervallen geneesmiddelen
➔ moeten naar de apotheker worden gebracht

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

NIET

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

NIET (spaar)lampen
➔ mogen gratis naar het recyclagepark of kunnen bij 
aankoop van nieuwe worden ingeruild bij de verkoper

vlak glas, aardewerk …
➔ horen thuis op het recyclagepark

NIET

NIET

NIET

NIET

Koen Loete, voorzitter IVM

Wanneer ophalers zich verwonden kan de inwoner die de gevaarlijke of scherpe materialen in 
de afvalzak, container of doos heeft buitengeplaatst, aansprakelijk worden gesteld voor het 
arbeidsongeval.
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Is er storm  
op komst?
voorkom dat  
het afval 
wegwaait
 Bind de zakken goed dicht zodat 

ze bij het omvallen niet openvallen 
en er geen afval op de stoep of de 
openbare weg terechtkomt. 

 Papier & karton moet u altijd goed 
vastbinden of in een gesloten 
doos stoppen. Zorg ervoor dat 
de ophaler de doos nog kan tillen. 
Houd er ook rekening mee dat een 
natte doos papier & karton zwaar 
weegt en moeilijk hanteerbaar is.

 Mocht u stukken grofvuil 
hebben die gemakkelijk kunnen 
omverwaaien, leg deze dan 
preventief neer zodat ze 
geen gevaar vormen voor 
voorbijgangers of voertuigen.

  In gemeenten waar gft wordt 
opgehaald, kan het gebeuren 
dat de ophalers na lediging de 
lege containers op hun kant op 
de grond leggen, zodat deze niet 
kunnen omwaaien. Dit gebeurt dus 
als preventieve maatregel.

Wat als winterweer de ophaling van afval verstoort?
tijdig buitenplaatsen, maar ’s anderendaags 
terugnemen indien het niet is meegenomen
 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 straat passeren. De veiligheid van de lader 
primeert.

 Indien het afval ’s avonds niet is opgehaald, 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!

Op www.ivmmilieubeheer.be wordt actuele informatie 
gegeven over ophalingen bij gladheid of bij barre 
wintertoestanden.

Wat bij heet zomerweer?
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 die je leeg toch met het restafval zou meegeven.

 Heb je groente- of fruitafval? Dat kan je thuiscomposteren: 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.

Weersomstandigheden die invloed  
hebben op de inzameling

In de gft-gemeenten kunnen de gft- 
containers soms voor ongemakken zorgen 
(geurhinder, fruitvliegjes, maden…).

Stop daarom nooit vlees- of visresten in de 
container (ze horen er niet in thuis!). Dat 
voorkomt maden en dus al heel wat proble-
men. 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.

Houd er rekening mee dat in de zomermaan-
den het ophaaluur kan verschillen van het 
‘gewoonlijke ophaaluur’. Er worden dan vaker 
inhaalrondes gereden (week van 21 juli en 15 
augustus), er rijden soms vervangingsteams 
(vakantieregeling bij ophaaldiensten) en in-
geval van hittegolf kunnen de ophaaluren ook 
wijzigen wegens drank- en rustpauzes, an-
dere indeling van routes... Tijdig buitenplaat-
sen van het afval - best de avond voordien,  
raadpleeg het politiereglement of de ophaal-
kalender - is daarom aangewezen!
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Samen > Goed sorteren > Beter recycleren 

Samen > Goed sorteren > Beter recycleren Samen > Goed sorteren > Beter recycleren 

Een stukje touw. Meer hebt u niet nodig om te vermijden dat uw straat bezaaid wordt met oud papier en karton.
Bind bij de ophaling uw papier en karton steeds goed vast met een stukje natuurkoord of stop het in een gesloten kartonnen doos.
Dat is voor iedereen beter: uw straat blijft proper, het werk van de ophalers wordt gemakkelijker
én u werkt mee aan een betere recyclage van papier-karton. Aan de slag!

Een stukje touw lost 
dit probleem meteen op

Een stukje touw lost 
dit probleem meteen op
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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!

Op www.ivmmilieubeheer.be wordt actuele informatie 
gegeven over ophalingen bij gladheid of bij barre 
wintertoestanden.

Wat bij heet zomerweer?
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 die je leeg toch met het restafval zou meegeven.

 Heb je groente- of fruitafval? Dat kan je thuiscomposteren: 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.

Weersomstandigheden die invloed  
hebben op de inzameling

In de gft-gemeenten kunnen de gft- 
containers soms voor ongemakken zorgen 
(geurhinder, fruitvliegjes, maden…).

Stop daarom nooit vlees- of visresten in de 
container (ze horen er niet in thuis!). Dat 
voorkomt maden en dus al heel wat proble-
men. 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.

Houd er rekening mee dat in de zomermaan-
den het ophaaluur kan verschillen van het 
‘gewoonlijke ophaaluur’. Er worden dan vaker 
inhaalrondes gereden (week van 21 juli en 15 
augustus), er rijden soms vervangingsteams 
(vakantieregeling bij ophaaldiensten) en in-
geval van hittegolf kunnen de ophaaluren ook 
wijzigen wegens drank- en rustpauzes, an-
dere indeling van routes... Tijdig buitenplaat-
sen van het afval - best de avond voordien,  
raadpleeg het politiereglement of de ophaal-
kalender - is daarom aangewezen!

sam
en voor m

inder afval

R
ES

TA
FVA

L

Samen > Goed sorteren > Beter recycleren 

Samen > Goed sorteren > Beter recycleren Samen > Goed sorteren > Beter recycleren 

Een stukje touw. Meer hebt u niet nodig om te vermijden dat uw straat bezaaid wordt met oud papier en karton.
Bind bij de ophaling uw papier en karton steeds goed vast met een stukje natuurkoord of stop het in een gesloten kartonnen doos.
Dat is voor iedereen beter: uw straat blijft proper, het werk van de ophalers wordt gemakkelijker
én u werkt mee aan een betere recyclage van papier-karton. Aan de slag!

Een stukje touw lost 
dit probleem meteen op

Een stukje touw lost 
dit probleem meteen op
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Januari  2018

Februari  2018

 DINSDAG  WOENSDAG  DONDERDAG         

MA 01 ✖  Nieuwjaar

DI 02 HV ✖  

WO 03 HV

DO 04 HV

VR 05

ZA 06

ZO 07

MA 08

DI 09 PMD HV P&K

WO 10 PMD HV P&K

DO 11 PMD HV P&K

VR 12

ZA 13

ZO 14

MA 15

DI 16 HV

WO 17 HV

DO 18 HV

VR 19

ZA 20

ZO 21

MA 22

DI 23 PMD HV P&K

WO 24 PMD HV P&K

DO 25 PMD HV P&K

VR 26

ZA 27

ZO 28

MA 29

DI 30 HV

WO 31 HV

 DINSDAG  WOENSDAG  DONDERDAG         

DO 01 HV

VR 02  Einde reservatie snoeihout

ZA 03

ZO 04

MA 05

DI 06 PMD HV P&K

WO 07 PMD HV P&K

DO 08 PMD HV P&K

VR 09

ZA 10

ZO 11

MA 12

DI 13 HV

WO 14 HV

DO 15 HV

VR 16

ZA 17

ZO 18

MA 19

DI 20 PMD HV P&K

WO 21 PMD HV P&K

DO 22 PMD HV P&K

VR 23

ZA 24

ZO 25

MA 26

DI 27 HV

WO 28 HV

 Huisvuil     Papier en karton     PMD   

 Huisvuil     Papier en karton     PMD   

    Grofvuil 
  op afroep?
0800 13 580

    Grofvuil 
  op afroep?
0800 13 580

Het is niet ingewikkeld!

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

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

Het is niet ingewikkeld!

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

Het is niet ingewikkeld!

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

Breng grofvuil
naar het recyclagepark. 

Bel IVM op 0800 13 580  
voor het ophalen  
van grofvuil op afroep  
tegen betaling.

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

Openingsuren recyclagepark
ma             -             -
di 10.00 - 12.00 u. 13.00 - 18.00 u.
wo             - 13.00 - 18.00 u.
do 09.00 - 12.00 u.             -
vr             - 13.00 - 18.30 u.
za 09.30 - 12.00 u. 13.00 - 16.30 u.

Adres:
Hendekenstraat 1B

Tel. en fax:
09 373 54 84

Sluitingsdag 
recyclagepark✖

Openingsuren recyclagepark
ma             -             -
di 10.00 - 12.00 u. 13.00 - 18.00 u.
wo             - 13.00 - 18.00 u.
do 09.00 - 12.00 u.             -
vr             - 13.00 - 18.30 u.
za 09.30 - 12.00 u. 13.00 - 16.30 u.

Adres:
Hendekenstraat 1B

Tel. en fax:
09 373 54 84

Sluitingsdag 
recyclagepark✖

Problemen? Bel IVM op het gratis nummer  
0800 13 580 (elke werkdag van 8.30 u. tot 17 u.)
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Januari  2018

Februari  2018

 DINSDAG  WOENSDAG  DONDERDAG         

MA 01 ✖  Nieuwjaar

DI 02 HV ✖  

WO 03 HV

DO 04 HV

VR 05

ZA 06

ZO 07

MA 08

DI 09 PMD HV P&K

WO 10 PMD HV P&K

DO 11 PMD HV P&K

VR 12

ZA 13

ZO 14

MA 15

DI 16 HV

WO 17 HV

DO 18 HV

VR 19

ZA 20

ZO 21

MA 22

DI 23 PMD HV P&K

WO 24 PMD HV P&K

DO 25 PMD HV P&K

VR 26

ZA 27

ZO 28

MA 29

DI 30 HV

WO 31 HV

 DINSDAG  WOENSDAG  DONDERDAG         

DO 01 HV

VR 02  Einde reservatie snoeihout

ZA 03

ZO 04

MA 05

DI 06 PMD HV P&K

WO 07 PMD HV P&K

DO 08 PMD HV P&K

VR 09

ZA 10

ZO 11

MA 12

DI 13 HV

WO 14 HV

DO 15 HV

VR 16

ZA 17

ZO 18

MA 19

DI 20 PMD HV P&K

WO 21 PMD HV P&K

DO 22 PMD HV P&K

VR 23

ZA 24

ZO 25

MA 26

DI 27 HV

WO 28 HV

 Huisvuil     Papier en karton     PMD   

 Huisvuil     Papier en karton     PMD   

    Grofvuil 
  op afroep?
0800 13 580

    Grofvuil 
  op afroep?
0800 13 580

Het is niet ingewikkeld!

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

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

Het is niet ingewikkeld!

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

Het is niet ingewikkeld!

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

Breng grofvuil
naar het recyclagepark. 

Bel IVM op 0800 13 580  
voor het ophalen  
van grofvuil op afroep  
tegen betaling.

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

Openingsuren recyclagepark
ma             -             -
di 10.00 - 12.00 u. 13.00 - 18.00 u.
wo             - 13.00 - 18.00 u.
do 09.00 - 12.00 u.             -
vr             - 13.00 - 18.30 u.
za 09.30 - 12.00 u. 13.00 - 16.30 u.

Adres:
Hendekenstraat 1B

Tel. en fax:
09 373 54 84

Sluitingsdag 
recyclagepark✖

Openingsuren recyclagepark
ma             -             -
di 10.00 - 12.00 u. 13.00 - 18.00 u.
wo             - 13.00 - 18.00 u.
do 09.00 - 12.00 u.             -
vr             - 13.00 - 18.30 u.
za 09.30 - 12.00 u. 13.00 - 16.30 u.

Adres:
Hendekenstraat 1B

Tel. en fax:
09 373 54 84

Sluitingsdag 
recyclagepark✖

Problemen? Bel IVM op het gratis nummer  
0800 13 580 (elke werkdag van 8.30 u. tot 17 u.)
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Maart  2018

April  2018

 DINSDAG  WOENSDAG  DONDERDAG         

DO 01 HV

VR 02

ZA 03

ZO 04

MA 05

DI 06 PMD HV P&K

WO 07 PMD HV P&K

DO 08 PMD HV P&K

VR 09

ZA 10

ZO 11

MA 12

DI 13 HV

WO 14 HV

DO 15 HV

VR 16

ZA 17

ZO 18

MA 19

DI 20 PMD HV P&K

WO 21 PMD HV P&K

DO 22 PMD HV P&K

VR 23

ZA 24

ZO 25

MA 26

DI 27 HV

WO 28 HV

DO 29 HV

VR 30

ZA 31

 DINSDAG  WOENSDAG  DONDERDAG         

ZO 01   Pasen

MA 02 ✖  Paasmaandag

DI 03 PMD HV P&K

WO 04 PMD HV P&K  Einde reservatie snoeihout

DO 05 PMD HV P&K

VR 06

ZA 07

ZO 08

MA 09

DI 10 HV

WO 11 HV TEXTIEL TEXTIEL OOSTEEKLO

DO 12 HV

VR 13

ZA 14

ZO 15

MA 16

DI 17 PMD HV P&K

WO 18 PMD HV P&K

DO 19 PMD HV P&K

VR 20 TEXTIEL BOEKHOUTE TEXTIEL BASSEVELDE

ZA 21

ZO 22

MA 23

DI 24 HV

WO 25 HV

DO 26 HV

VR 27

ZA 28

ZO 29

MA 30

 Huisvuil     Papier en karton     PMD

 Huisvuil     Papier en karton     PMD     Textiel

    Grofvuil 
  op afroep?
0800 13 580

    Grofvuil 
  op afroep?
0800 13 580

Strijd mee
tegen
zwerfvuil.

Info en acties via www.mooimakers.be

Snoeihout verhakselen 
= kringlooptuinieren
 geen kosten voor afvoer naar het recyclagepark
 gratis bodembedekker en structuurmateriaal

IVM subsidieert de  aankoop van hakselaars.  
Meer op www.ivmmilieubeheer.be

Openingsuren recyclagepark
ma             -             -
di 10.00 - 12.00 u. 13.00 - 18.00 u.
wo             - 13.00 - 18.00 u.
do 09.00 - 12.00 u.             -
vr             - 13.00 - 18.30 u.
za 09.30 - 12.00 u. 13.00 - 16.30 u.

Adres:
Hendekenstraat 1B

Tel. en fax:
09 373 54 84

Sluitingsdag 
recyclagepark✖

Openingsuren recyclagepark
ma             -             -
di 10.00 - 12.00 u. 13.00 - 18.00 u.
wo             - 13.00 - 18.00 u.
do 09.00 - 12.00 u.             -
vr             - 13.00 - 18.30 u.
za 09.30 - 12.00 u. 13.00 - 16.30 u.

Adres:
Hendekenstraat 1B

Tel. en fax:
09 373 54 84

Sluitingsdag 
recyclagepark✖

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 8.30 u. tot 17 u.)
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Maart  2018

April  2018

 DINSDAG  WOENSDAG  DONDERDAG         

DO 01 HV

VR 02

ZA 03

ZO 04

MA 05

DI 06 PMD HV P&K

WO 07 PMD HV P&K

DO 08 PMD HV P&K

VR 09

ZA 10

ZO 11

MA 12

DI 13 HV

WO 14 HV

DO 15 HV

VR 16

ZA 17

ZO 18

MA 19

DI 20 PMD HV P&K

WO 21 PMD HV P&K

DO 22 PMD HV P&K

VR 23

ZA 24

ZO 25

MA 26

DI 27 HV

WO 28 HV

DO 29 HV

VR 30

ZA 31

 DINSDAG  WOENSDAG  DONDERDAG         

ZO 01   Pasen

MA 02 ✖  Paasmaandag

DI 03 PMD HV P&K

WO 04 PMD HV P&K  Einde reservatie snoeihout

DO 05 PMD HV P&K

VR 06

ZA 07

ZO 08

MA 09

DI 10 HV

WO 11 HV TEXTIEL TEXTIEL OOSTEEKLO

DO 12 HV

VR 13

ZA 14

ZO 15

MA 16

DI 17 PMD HV P&K

WO 18 PMD HV P&K

DO 19 PMD HV P&K

VR 20 TEXTIEL BOEKHOUTE TEXTIEL BASSEVELDE

ZA 21

ZO 22

MA 23

DI 24 HV

WO 25 HV

DO 26 HV

VR 27

ZA 28

ZO 29

MA 30

 Huisvuil     Papier en karton     PMD

 Huisvuil     Papier en karton     PMD     Textiel

    Grofvuil 
  op afroep?
0800 13 580

    Grofvuil 
  op afroep?
0800 13 580

Strijd mee
tegen
zwerfvuil.

Info en acties via www.mooimakers.be

Snoeihout verhakselen 
= kringlooptuinieren
 geen kosten voor afvoer naar het recyclagepark
 gratis bodembedekker en structuurmateriaal

IVM subsidieert de  aankoop van hakselaars.  
Meer op www.ivmmilieubeheer.be

Openingsuren recyclagepark
ma             -             -
di 10.00 - 12.00 u. 13.00 - 18.00 u.
wo             - 13.00 - 18.00 u.
do 09.00 - 12.00 u.             -
vr             - 13.00 - 18.30 u.
za 09.30 - 12.00 u. 13.00 - 16.30 u.

Adres:
Hendekenstraat 1B

Tel. en fax:
09 373 54 84

Sluitingsdag 
recyclagepark✖

Openingsuren recyclagepark
ma             -             -
di 10.00 - 12.00 u. 13.00 - 18.00 u.
wo             - 13.00 - 18.00 u.
do 09.00 - 12.00 u.             -
vr             - 13.00 - 18.30 u.
za 09.30 - 12.00 u. 13.00 - 16.30 u.

Adres:
Hendekenstraat 1B

Tel. en fax:
09 373 54 84

Sluitingsdag 
recyclagepark✖

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 8.30 u. tot 17 u.)
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Mei  2018

Juni  2018

 DINSDAG  WOENSDAG  DONDERDAG         

DI 01 ✖  Dag van de Arbeid

WO 02 PMD HV P&K

DO 03 PMD HV P&K

VR 04 PMD HV P&K

ZA 05

ZO 06

MA 07

DI 08 HV

WO 09 HV

DO 10 ✖  O.L.H. Hemelvaart

VR 11 HV ✖  

ZA 12

ZO 13

MA 14

DI 15 PMD HV P&K

WO 16 PMD HV P&K

DO 17 PMD HV P&K

VR 18

ZA 19

ZO 20 Pinksteren

MA 21 ✖  Pinkstermaandag

DI 22 HV

WO 23 HV

DO 24 HV

VR 25

ZA 26

ZO 27

MA 28

DI 29 PMD HV P&K

WO 30 PMD HV P&K

DO 31 PMD HV P&K

 DINSDAG  WOENSDAG  DONDERDAG         

VR 01

ZA 02

ZO 03

MA 04

DI 05 HV

WO 06 HV

DO 07 HV

VR 08

ZA 09

ZO 10

MA 11

DI 12 PMD HV P&K

WO 13 PMD HV P&K

DO 14 PMD HV P&K

VR 15

ZA 16

ZO 17

MA 18

DI 19 HV

WO 20 HV

DO 21 HV

VR 22

ZA 23

ZO 24

MA 25

DI 26 PMD HV P&K

WO 27 PMD HV P&K

DO 28 PMD HV P&K

VR 29

ZA 30

    Grofvuil 
  op afroep?
0800 13 580

    Grofvuil 
  op afroep?
0800 13 580

 Huisvuil     Papier en karton     PMD  

 Huisvuil     Papier en karton     PMD  

PLET
je plastic flessen en flacons

Correct pletten is meer sorteren en beter recycleren. 

DOP ERAF DOP EROPFLES IN DEZE RICHTING 
PLETTEN

PLET
je plastic flessen en flacons

Correct pletten is meer sorteren en beter recycleren. 

DOP ERAF DOP EROPFLES IN DEZE RICHTING 
PLETTEN

Het is niet ingewikkeld!

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

PLET
je plastic flessen en flacons

Correct pletten is meer sorteren en beter recycleren. 

DOP ERAF DOP EROPFLES IN DEZE RICHTING 
PLETTEN

PLET
je plastic flessen en flacons.

Het is niet ingewikkeld!

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

Compostvat:
voor kleine(re) tuinen

Wormenbakken:
voor appartementen

Compostbak: 
voor grotere tuinen

Thuis-
composteren

loont!

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

Openingsuren recyclagepark
ma             -             -
di 10.00 - 12.00 u. 13.00 - 18.00 u.
wo             - 13.00 - 18.00 u.
do 09.00 - 12.00 u.             -
vr             - 13.00 - 18.30 u.
za 09.30 - 12.00 u. 13.00 - 16.30 u.

Adres:
Hendekenstraat 1B

Tel. en fax:
09 373 54 84

Sluitingsdag 
recyclagepark✖

Openingsuren recyclagepark
ma             -             -
di 10.00 - 12.00 u. 13.00 - 18.00 u.
wo             - 13.00 - 18.00 u.
do 09.00 - 12.00 u.             -
vr             - 13.00 - 18.30 u.
za 09.30 - 12.00 u. 13.00 - 16.30 u.

Adres:
Hendekenstraat 1B

Tel. en fax:
09 373 54 84

Sluitingsdag 
recyclagepark✖

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 8.30 u. tot 17 u.)
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Mei  2018

Juni  2018

 DINSDAG  WOENSDAG  DONDERDAG         

DI 01 ✖  Dag van de Arbeid

WO 02 PMD HV P&K

DO 03 PMD HV P&K

VR 04 PMD HV P&K

ZA 05

ZO 06

MA 07

DI 08 HV

WO 09 HV

DO 10 ✖  O.L.H. Hemelvaart

VR 11 HV ✖  

ZA 12

ZO 13

MA 14

DI 15 PMD HV P&K

WO 16 PMD HV P&K

DO 17 PMD HV P&K

VR 18

ZA 19

ZO 20 Pinksteren

MA 21 ✖  Pinkstermaandag

DI 22 HV

WO 23 HV

DO 24 HV

VR 25

ZA 26

ZO 27

MA 28

DI 29 PMD HV P&K

WO 30 PMD HV P&K

DO 31 PMD HV P&K

 DINSDAG  WOENSDAG  DONDERDAG         

VR 01

ZA 02

ZO 03

MA 04

DI 05 HV

WO 06 HV

DO 07 HV

VR 08

ZA 09

ZO 10

MA 11

DI 12 PMD HV P&K

WO 13 PMD HV P&K

DO 14 PMD HV P&K

VR 15

ZA 16

ZO 17

MA 18

DI 19 HV

WO 20 HV

DO 21 HV

VR 22

ZA 23

ZO 24

MA 25

DI 26 PMD HV P&K

WO 27 PMD HV P&K

DO 28 PMD HV P&K

VR 29

ZA 30

    Grofvuil 
  op afroep?
0800 13 580

    Grofvuil 
  op afroep?
0800 13 580

 Huisvuil     Papier en karton     PMD  

 Huisvuil     Papier en karton     PMD  

PLET
je plastic flessen en flacons

Correct pletten is meer sorteren en beter recycleren. 

DOP ERAF DOP EROPFLES IN DEZE RICHTING 
PLETTEN

PLET
je plastic flessen en flacons

Correct pletten is meer sorteren en beter recycleren. 

DOP ERAF DOP EROPFLES IN DEZE RICHTING 
PLETTEN

Het is niet ingewikkeld!

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

PLET
je plastic flessen en flacons

Correct pletten is meer sorteren en beter recycleren. 

DOP ERAF DOP EROPFLES IN DEZE RICHTING 
PLETTEN

PLET
je plastic flessen en flacons.

Het is niet ingewikkeld!

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

Compostvat:
voor kleine(re) tuinen

Wormenbakken:
voor appartementen

Compostbak: 
voor grotere tuinen

Thuis-
composteren

loont!

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

Openingsuren recyclagepark
ma             -             -
di 10.00 - 12.00 u. 13.00 - 18.00 u.
wo             - 13.00 - 18.00 u.
do 09.00 - 12.00 u.             -
vr             - 13.00 - 18.30 u.
za 09.30 - 12.00 u. 13.00 - 16.30 u.

Adres:
Hendekenstraat 1B

Tel. en fax:
09 373 54 84

Sluitingsdag 
recyclagepark✖

Openingsuren recyclagepark
ma             -             -
di 10.00 - 12.00 u. 13.00 - 18.00 u.
wo             - 13.00 - 18.00 u.
do 09.00 - 12.00 u.             -
vr             - 13.00 - 18.30 u.
za 09.30 - 12.00 u. 13.00 - 16.30 u.

Adres:
Hendekenstraat 1B

Tel. en fax:
09 373 54 84

Sluitingsdag 
recyclagepark✖

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 8.30 u. tot 17 u.)
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Juli  2018

Augustus  2018

 DINSDAG  WOENSDAG  DONDERDAG         

ZO 01

MA 02

DI 03 HV

WO 04 HV

DO 05 HV

VR 06

ZA 07

ZO 08

MA 09

DI 10 PMD HV P&K

WO 11 PMD HV P&K ✖  Vlaamse Feestdag

DO 12 PMD HV P&K

VR 13

ZA 14

ZO 15

MA 16

DI 17 HV

WO 18 HV

DO 19 HV

VR 20

ZA 21 ✖  Nationale Feestdag

ZO 22

MA 23

DI 24 PMD HV P&K

WO 25 PMD HV P&K

DO 26 PMD HV P&K

VR 27

ZA 28

ZO 29

MA 30

DI 31 HV

 DINSDAG  WOENSDAG  DONDERDAG         

WO 01 HV

DO 02 HV

VR 03

ZA 04

ZO 05

MA 06

DI 07 PMD HV P&K

WO 08 PMD HV P&K

DO 09 PMD HV P&K

VR 10

ZA 11

ZO 12

MA 13

DI 14 HV

WO 15 ✖  O.L.V. Hemelvaart

DO 16 HV

VR 17 HV

ZA 18

ZO 19

MA 20

DI 21 PMD HV P&K

WO 22 PMD HV P&K

DO 23 PMD HV P&K

VR 24

ZA 25

ZO 26

MA 27

DI 28 HV

WO 29 HV

DO 30 HV

VR 31

    Grofvuil 
  op afroep?
0800 13 580

    Grofvuil 
  op afroep?
0800 13 580

 Huisvuil     Papier en karton     PMD 

 Huisvuil     Papier en karton     PMD   

Kiezen voor de korte keten
= altijd prijs!

 VERS EN SMAAKVOL
 AFVALARM
 EERLIJKE PRIJS
 KLIMAATBEWUST

 meng nooit restjes want dit kan gevaarlijke 
chemische reacties veroorzaken

 gooi geen restjes in de gootsteen of riool
 stop geen verpakkingen die KGA bevat hebben 

bij het restafval of de PMD-zak

ZIJN GEEN KGA:
 oude geneesmiddelen  
> breng ze naar de apotheker

 oude gasflessen  
> contacteer een gasflessenverdeler (www.febupro.be)

Injectienaalden, pennaalden en bloedlancetten 
zijn KGA en horen thuis in een naaldbox.

WEL

NIET

Opgelet met
klein gevaarlijk afval.

Openingsuren recyclagepark
ma             -             -
di 10.00 - 12.00 u. 13.00 - 18.00 u.
wo             - 13.00 - 18.00 u.
do 09.00 - 12.00 u.             -
vr             - 13.00 - 18.30 u.
za 09.30 - 12.00 u. 13.00 - 16.30 u.

Adres:
Hendekenstraat 1B

Tel. en fax:
09 373 54 84

Sluitingsdag 
recyclagepark✖

Openingsuren recyclagepark
ma             -             -
di 10.00 - 12.00 u. 13.00 - 18.00 u.
wo             - 13.00 - 18.00 u.
do 09.00 - 12.00 u.             -
vr             - 13.00 - 18.30 u.
za 09.30 - 12.00 u. 13.00 - 16.30 u.

Adres:
Hendekenstraat 1B

Tel. en fax:
09 373 54 84

Sluitingsdag 
recyclagepark✖

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 8.30 u. tot 17 u.)

Assenede ivm
 m

agazine .indd   12
7/11/17   11:22



Juli  2018

Augustus  2018

 DINSDAG  WOENSDAG  DONDERDAG         

ZO 01

MA 02

DI 03 HV

WO 04 HV

DO 05 HV

VR 06

ZA 07

ZO 08

MA 09

DI 10 PMD HV P&K

WO 11 PMD HV P&K ✖  Vlaamse Feestdag

DO 12 PMD HV P&K

VR 13

ZA 14

ZO 15

MA 16

DI 17 HV

WO 18 HV

DO 19 HV

VR 20

ZA 21 ✖  Nationale Feestdag

ZO 22

MA 23

DI 24 PMD HV P&K

WO 25 PMD HV P&K

DO 26 PMD HV P&K

VR 27

ZA 28

ZO 29

MA 30

DI 31 HV

 DINSDAG  WOENSDAG  DONDERDAG         

WO 01 HV

DO 02 HV

VR 03

ZA 04

ZO 05

MA 06

DI 07 PMD HV P&K

WO 08 PMD HV P&K

DO 09 PMD HV P&K

VR 10

ZA 11

ZO 12

MA 13

DI 14 HV

WO 15 ✖  O.L.V. Hemelvaart

DO 16 HV

VR 17 HV

ZA 18

ZO 19

MA 20

DI 21 PMD HV P&K

WO 22 PMD HV P&K

DO 23 PMD HV P&K

VR 24

ZA 25

ZO 26

MA 27

DI 28 HV

WO 29 HV

DO 30 HV

VR 31

    Grofvuil 
  op afroep?
0800 13 580

    Grofvuil 
  op afroep?
0800 13 580

 Huisvuil     Papier en karton     PMD 

 Huisvuil     Papier en karton     PMD   

Kiezen voor de korte keten
= altijd prijs!

 VERS EN SMAAKVOL
 AFVALARM
 EERLIJKE PRIJS
 KLIMAATBEWUST

 meng nooit restjes want dit kan gevaarlijke 
chemische reacties veroorzaken

 gooi geen restjes in de gootsteen of riool
 stop geen verpakkingen die KGA bevat hebben 

bij het restafval of de PMD-zak

ZIJN GEEN KGA:
 oude geneesmiddelen  
> breng ze naar de apotheker

 oude gasflessen  
> contacteer een gasflessenverdeler (www.febupro.be)

Injectienaalden, pennaalden en bloedlancetten 
zijn KGA en horen thuis in een naaldbox.

WEL

NIET

Opgelet met
klein gevaarlijk afval.

Openingsuren recyclagepark
ma             -             -
di 10.00 - 12.00 u. 13.00 - 18.00 u.
wo             - 13.00 - 18.00 u.
do 09.00 - 12.00 u.             -
vr             - 13.00 - 18.30 u.
za 09.30 - 12.00 u. 13.00 - 16.30 u.

Adres:
Hendekenstraat 1B

Tel. en fax:
09 373 54 84

Sluitingsdag 
recyclagepark✖

Openingsuren recyclagepark
ma             -             -
di 10.00 - 12.00 u. 13.00 - 18.00 u.
wo             - 13.00 - 18.00 u.
do 09.00 - 12.00 u.             -
vr             - 13.00 - 18.30 u.
za 09.30 - 12.00 u. 13.00 - 16.30 u.

Adres:
Hendekenstraat 1B

Tel. en fax:
09 373 54 84

Sluitingsdag 
recyclagepark✖

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 8.30 u. tot 17 u.)

Assenede ivm
 m

agazine .indd   13
7/11/17   11:22



September  2018

Oktober  2018

 DINSDAG  WOENSDAG  DONDERDAG         

ZA 01

ZO 02

MA 03

DI 04 PMD HV P&K

WO 05 PMD HV P&K  Einde reservatie snoeihout

DO 06 PMD HV P&K

VR 07

ZA 08

ZO 09

MA 10

DI 11 HV

WO 12 HV TEXTIEL TEXTIEL OOSTEEKLO

DO 13 HV

VR 14

ZA 15

ZO 16

MA 17

DI 18 PMD HV P&K

WO 19 PMD HV P&K

DO 20 PMD HV P&K

VR 21 TEXTIEL BOEKHOUTE TEXTIEL BASSEVELDE

ZA 22

ZO 23

MA 24

DI 25 HV

WO 26 HV

DO 27 HV

VR 28

ZA 29

ZO 30

 DINSDAG  WOENSDAG  DONDERDAG         

MA 01

DI 02 PMD HV P&K

WO 03 PMD HV P&K

DO 04 PMD HV P&K

VR 05

ZA 06

ZO 07

MA 08

DI 09 HV

WO 10 HV

DO 11 HV

VR 12

ZA 13

ZO 14

MA 15

DI 16 PMD HV P&K

WO 17 PMD HV P&K

DO 18 PMD HV P&K

VR 19

ZA 20

ZO 21

MA 22

DI 23 HV

WO 24 HV

DO 25 HV

VR 26

ZA 27

ZO 28

MA 29

DI 30 PMD HV P&K

WO 31 PMD HV P&K

    Grofvuil 
  op afroep?
0800 13 580

    Grofvuil 
  op afroep?
0800 13 580

 Huisvuil     Papier en karton     PMD     Textiel

 Huisvuil     Papier en karton     PMD

 naar het recyclagepark of de KGA-inzameling.  
Dat is gratis! 

 in de gootsteen, het toilet, de tuin, greppel  
of riool, niet bij het restafval of PMD …

WEL

NIET

WANNEER VERVERSEN?
Idealiter na 14 bakbeurten.
Minstens elke 6 maand  
voor wie weinig frituurt.
Gebruik hiervoor liefst  
de originele 
verpakking.

MEER INFORMATIE OP WWW.VALORFRIT.BE

Gebruikte frituuroliën  
en -vetten…

RED ONS!

Contacteer voor gratis afhaaldienst

Kringwinkel Meetjesland 09 377 77 74  
(actief in Aalter*, Assenede*, Eeklo*, Kaprijke, 

Knesselare, Maldegem*,  
Sint-Laureins, Waarschoot, Zomergem*)

Ateljee 09 224 07 15 
(actief in Deinze*, De Pinte, Evergem*, Gavere, 

Lovendegem, Merelbeke, Nazareth*, Nevele, Sint-
Martens-Latem, Zulte)

*= verkooppunt/gezellige winkel!

Ateljee

De Kringwinkel helpt 
je graag bij het verkleinen 

van de afvalberg.

Openingsuren recyclagepark
ma             -             -
di 10.00 - 12.00 u. 13.00 - 18.00 u.
wo             - 13.00 - 18.00 u.
do 09.00 - 12.00 u.             -
vr             - 13.00 - 18.30 u.
za 09.30 - 12.00 u. 13.00 - 16.30 u.

Adres:
Hendekenstraat 1B

Tel. en fax:
09 373 54 84

Sluitingsdag 
recyclagepark✖

Openingsuren recyclagepark
ma             -             -
di 10.00 - 12.00 u. 13.00 - 18.00 u.
wo             - 13.00 - 18.00 u.
do 09.00 - 12.00 u.             -
vr             - 13.00 - 18.30 u.
za 09.30 - 12.00 u. 13.00 - 16.30 u.

Adres:
Hendekenstraat 1B

Tel. en fax:
09 373 54 84

Sluitingsdag 
recyclagepark✖

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 8.30 u. tot 17 u.)

Assenede ivm
 m

agazine .indd   14
7/11/17   11:22



September  2018

Oktober  2018

 DINSDAG  WOENSDAG  DONDERDAG         

ZA 01

ZO 02

MA 03

DI 04 PMD HV P&K

WO 05 PMD HV P&K  Einde reservatie snoeihout

DO 06 PMD HV P&K

VR 07

ZA 08

ZO 09

MA 10

DI 11 HV

WO 12 HV TEXTIEL TEXTIEL OOSTEEKLO

DO 13 HV

VR 14

ZA 15

ZO 16

MA 17

DI 18 PMD HV P&K

WO 19 PMD HV P&K

DO 20 PMD HV P&K

VR 21 TEXTIEL BOEKHOUTE TEXTIEL BASSEVELDE

ZA 22

ZO 23

MA 24

DI 25 HV

WO 26 HV

DO 27 HV

VR 28

ZA 29

ZO 30

 DINSDAG  WOENSDAG  DONDERDAG         

MA 01

DI 02 PMD HV P&K

WO 03 PMD HV P&K

DO 04 PMD HV P&K

VR 05

ZA 06

ZO 07

MA 08

DI 09 HV

WO 10 HV

DO 11 HV

VR 12

ZA 13

ZO 14

MA 15

DI 16 PMD HV P&K

WO 17 PMD HV P&K

DO 18 PMD HV P&K

VR 19

ZA 20

ZO 21

MA 22

DI 23 HV

WO 24 HV

DO 25 HV

VR 26

ZA 27

ZO 28

MA 29

DI 30 PMD HV P&K

WO 31 PMD HV P&K

    Grofvuil 
  op afroep?
0800 13 580

    Grofvuil 
  op afroep?
0800 13 580

 Huisvuil     Papier en karton     PMD     Textiel

 Huisvuil     Papier en karton     PMD

 naar het recyclagepark of de KGA-inzameling.  
Dat is gratis! 

 in de gootsteen, het toilet, de tuin, greppel  
of riool, niet bij het restafval of PMD …

WEL

NIET

WANNEER VERVERSEN?
Idealiter na 14 bakbeurten.
Minstens elke 6 maand  
voor wie weinig frituurt.
Gebruik hiervoor liefst  
de originele 
verpakking.

MEER INFORMATIE OP WWW.VALORFRIT.BE

Gebruikte frituuroliën  
en -vetten…

RED ONS!

Contacteer voor gratis afhaaldienst

Kringwinkel Meetjesland 09 377 77 74  
(actief in Aalter*, Assenede*, Eeklo*, Kaprijke, 

Knesselare, Maldegem*,  
Sint-Laureins, Waarschoot, Zomergem*)

Ateljee 09 224 07 15 
(actief in Deinze*, De Pinte, Evergem*, Gavere, 

Lovendegem, Merelbeke, Nazareth*, Nevele, Sint-
Martens-Latem, Zulte)

*= verkooppunt/gezellige winkel!

Ateljee

De Kringwinkel helpt 
je graag bij het verkleinen 

van de afvalberg.

Openingsuren recyclagepark
ma             -             -
di 10.00 - 12.00 u. 13.00 - 18.00 u.
wo             - 13.00 - 18.00 u.
do 09.00 - 12.00 u.             -
vr             - 13.00 - 18.30 u.
za 09.30 - 12.00 u. 13.00 - 16.30 u.

Adres:
Hendekenstraat 1B

Tel. en fax:
09 373 54 84

Sluitingsdag 
recyclagepark✖

Openingsuren recyclagepark
ma             -             -
di 10.00 - 12.00 u. 13.00 - 18.00 u.
wo             - 13.00 - 18.00 u.
do 09.00 - 12.00 u.             -
vr             - 13.00 - 18.30 u.
za 09.30 - 12.00 u. 13.00 - 16.30 u.

Adres:
Hendekenstraat 1B

Tel. en fax:
09 373 54 84

Sluitingsdag 
recyclagepark✖

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 8.30 u. tot 17 u.)

Assenede ivm
 m

agazine .indd   15
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November  2018

December  2018

 DINSDAG  WOENSDAG  DONDERDAG         

DO 01 ✖  Allerheiligen

VR 02 PMD HV P&K ✖  

ZA 03

ZO 04

MA 05

DI 06 HV

WO 07 HV Einde reservatie snoeihout

DO 08 HV

VR 09

ZA 10

ZO 11 Wapenstilstand

MA 12

DI 13 PMD HV P&K

WO 14 PMD HV P&K

DO 15 PMD HV P&K

VR 16

ZA 17

ZO 18

MA 19

DI 20 HV

WO 21 HV

DO 22 HV

VR 23

ZA 24

ZO 25

MA 26

DI 27 PMD HV P&K

WO 28 PMD HV P&K

DO 29 PMD HV P&K

VR 30

 DINSDAG  WOENSDAG  DONDERDAG         

ZA 01

ZO 02

MA 03

DI 04 HV

WO 05 HV

DO 06 HV

VR 07

ZA 08

ZO 09

MA 10

DI 11 PMD HV P&K

WO 12 PMD HV P&K

DO 13 PMD HV P&K

VR 14

ZA 15

ZO 16

MA 17

DI 18 HV

WO 19 HV

DO 20 HV

VR 21

ZA 22

ZO 23

MA 24

DI 25 ✖  Kerstmis

WO 26 PMD HV P&K ✖  

DO 27 PMD HV P&K

VR 28 PMD HV P&K

ZA 29

ZO 30

MA 31

    Grofvuil 
  op afroep?
0800 13 580

    Grofvuil 
  op afroep?
0800 13 580

 Huisvuil     Papier en karton     PMD

 Huisvuil      Papier en karton     PMD

Het is niet ingewikkeld!

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

Het is niet ingewikkeld!

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

En mijd ook keramiek,  
ovenschotels en terracotta. 

Want hittebestendige materialen rijmen niet... 
met de sorteerregels voor de glasbol.  

Ze verstoren de (oneindige!) recyclage van  
onze glazen flessen, flacons en bokalen.

AEEA MAG GRATIS
 naar de verkoper van nieuwe apparaten,  

ook al heb je het oude toestel niet bij hem gekocht
 naar De Kringwinkel
 naar het recyclagepark

AEEA = OOK
gasontladingslampen,
lichtarmaturen en rookmelders

Meer informatie op www.recupel.be

Je oud elektrisch 
materiaal (AEEA) 
droomt van 
een nieuw leven.

Openingsuren recyclagepark
ma             -             -
di 10.00 - 12.00 u. 13.00 - 18.00 u.
wo             - 13.00 - 18.00 u.
do 09.00 - 12.00 u.             -
vr             - 13.00 - 18.30 u.
za 09.30 - 12.00 u. 13.00 - 16.30 u.

Adres:
Hendekenstraat 1B

Tel. en fax:
09 373 54 84

Sluitingsdag 
recyclagepark✖

Openingsuren recyclagepark
ma             -             -
di 10.00 - 12.00 u. 13.00 - 18.00 u.
wo             - 13.00 - 18.00 u.
do 09.00 - 12.00 u.             -
vr             - 13.00 - 18.30 u.
za 09.30 - 12.00 u. 13.00 - 16.30 u.

Adres:
Hendekenstraat 1B

Tel. en fax:
09 373 54 84

Sluitingsdag 
recyclagepark✖

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 8.30 u. tot 17 u.)

Assenede ivm
 m
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7/11/17   11:22



November  2018

December  2018

 DINSDAG  WOENSDAG  DONDERDAG         

DO 01 ✖  Allerheiligen

VR 02 PMD HV P&K ✖  

ZA 03

ZO 04

MA 05

DI 06 HV

WO 07 HV Einde reservatie snoeihout

DO 08 HV

VR 09

ZA 10

ZO 11 Wapenstilstand

MA 12

DI 13 PMD HV P&K

WO 14 PMD HV P&K

DO 15 PMD HV P&K

VR 16

ZA 17

ZO 18

MA 19

DI 20 HV

WO 21 HV

DO 22 HV

VR 23

ZA 24

ZO 25

MA 26

DI 27 PMD HV P&K

WO 28 PMD HV P&K

DO 29 PMD HV P&K

VR 30

 DINSDAG  WOENSDAG  DONDERDAG         

ZA 01

ZO 02

MA 03

DI 04 HV

WO 05 HV

DO 06 HV

VR 07

ZA 08

ZO 09

MA 10

DI 11 PMD HV P&K

WO 12 PMD HV P&K

DO 13 PMD HV P&K

VR 14

ZA 15

ZO 16

MA 17

DI 18 HV

WO 19 HV

DO 20 HV

VR 21

ZA 22

ZO 23

MA 24

DI 25 ✖  Kerstmis

WO 26 PMD HV P&K ✖  

DO 27 PMD HV P&K

VR 28 PMD HV P&K

ZA 29

ZO 30

MA 31

    Grofvuil 
  op afroep?
0800 13 580

    Grofvuil 
  op afroep?
0800 13 580

 Huisvuil     Papier en karton     PMD

 Huisvuil      Papier en karton     PMD

Het is niet ingewikkeld!

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

Het is niet ingewikkeld!

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

En mijd ook keramiek,  
ovenschotels en terracotta. 

Want hittebestendige materialen rijmen niet... 
met de sorteerregels voor de glasbol.  

Ze verstoren de (oneindige!) recyclage van  
onze glazen flessen, flacons en bokalen.

AEEA MAG GRATIS
 naar de verkoper van nieuwe apparaten,  

ook al heb je het oude toestel niet bij hem gekocht
 naar De Kringwinkel
 naar het recyclagepark

AEEA = OOK
gasontladingslampen,
lichtarmaturen en rookmelders

Meer informatie op www.recupel.be

Je oud elektrisch 
materiaal (AEEA) 
droomt van 
een nieuw leven.

Openingsuren recyclagepark
ma             -             -
di 10.00 - 12.00 u. 13.00 - 18.00 u.
wo             - 13.00 - 18.00 u.
do 09.00 - 12.00 u.             -
vr             - 13.00 - 18.30 u.
za 09.30 - 12.00 u. 13.00 - 16.30 u.

Adres:
Hendekenstraat 1B

Tel. en fax:
09 373 54 84

Sluitingsdag 
recyclagepark✖

Openingsuren recyclagepark
ma             -             -
di 10.00 - 12.00 u. 13.00 - 18.00 u.
wo             - 13.00 - 18.00 u.
do 09.00 - 12.00 u.             -
vr             - 13.00 - 18.30 u.
za 09.30 - 12.00 u. 13.00 - 16.30 u.

Adres:
Hendekenstraat 1B

Tel. en fax:
09 373 54 84

Sluitingsdag 
recyclagepark✖

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 8.30 u. tot 17 u.)

Assenede ivm
 m
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Aangeboden door

Ophaling aan huis / via straatcontainers / via wijkinzameling

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

Wekelijkse ophaling aan huis. Reglementaire restafvalzak met 
opdruk ‘Assenede’ en IVM-logo buiten plaatsen vóór 7 u. ’s morgens.
Max. gewicht per zak: 15 kg.

 Alle andere plastic verpakkingen (potjes, bakjes, 
vlootjes, zakken en folies)

 Andere plastic voorwerpen (speelgoed, 
bloempotten, spuiten)

 Piepschuim en  aluminiumfolie
 Verpakkingen met kind veilige  sluiting   

(bv. verpakkingen van  corrosieve  ont          stop      pers, 
corrosieve WC  ontkalkers)

 Verpakkingen van insecticide, onkruidverdelger, 
mosbestrijder, ratten vergif, ...

 Verpakkingen van motor olie, verf, lak  en vernis
 Geen plastic bidons vastmaken aan de 

buitenkant van de PMD-zak 
 Verpakkingen met  tenminste één van de 

volgende  pictogrammen:  

Metalen verpakkingen

Drankkartons

enkel Plastic flessen & flacons

NIET

NIET

NIET

NIET

WEL

WEL

WEL

WEL

 Huishoudelijke verpakkingen met een volume ≤ 8 liter
 Goed geledigd, leeggegoten of leeggeschraapt
 Verpakkingen met hun dop, 

bij  voorkeur  platgedrukt

HUISVUIL (HV) = RESTAFVAL PMD Reglementaire blauwe PMD-zak met IVM-logo buiten plaatsen vóór 7 u. ’s morgens.

TEXTIEL

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

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.

 Chemische producten (KGA)
 Materiaal dat selectief wordt ingezameld
 Scherpe voorwerpen  

(glasscherven, spijkers, injectienaalden ...)
 Dode dieren en slachtafval.

 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.

NIET

NIET

WEL

WEL

 Plastic folie verwijderen van  tijdschriften.
 Samenbinden met natuurkoord of verzamelen in  

een stevige kartonnen doos.

Papier en karton (P&K)

GROFVUIL (ophaling op aanvraag)
Ophaling aan huis (10 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.

 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.

Hoe aanbieden?
 In een gesloten zak van De Kringwinkel.
 Tijdig buiten plaatsen op de inzameldag.
 Textiel eventueel zelf wegbrengen naar De Kringwinkel of kledijcontainers in de gemeente.

Hoe aanbieden?
 Grofvuil enkel op de afgesproken ophaaldag aan de openbare weg plaatsen.
 Grofvuil eventueel zelf wegbrengen naar het recyclagepark.

 Kleding die proper is en in goede staat
 Lakens, dekens, lappen stof, gordijnen
 Draagbaar schoeisel (schoenen moeten 

per paar samen zijn).

 Vuile, natte of tot op de draad versleten 
kleding

 Niet draagbaar schoeisel
 Vloerbekleding
 Hoofdkussens, dekbedden.

SNOEIHOUT (ophaling op aanvraag)

Ophaling aan huis (2 maal per jaar).

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 19-23 februari: reserveer voor 2 februari
 Week 23-27 april: reserveer voor 4 april
 Week 24-28 september: reserveer voor 5 september
 Week 26-30 november: reserveer voor 7 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.
 Snoeihout eventueel zelf wegbrengen naar het recyclagepark.
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Aangeboden door

Ophaling aan huis / via straatcontainers / via wijkinzameling

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

Wekelijkse ophaling aan huis. Reglementaire restafvalzak met 
opdruk ‘Assenede’ en IVM-logo buiten plaatsen vóór 7 u. ’s morgens.
Max. gewicht per zak: 15 kg.

 Alle andere plastic verpakkingen (potjes, bakjes, 
vlootjes, zakken en folies)

 Andere plastic voorwerpen (speelgoed, 
bloempotten, spuiten)

 Piepschuim en  aluminiumfolie
 Verpakkingen met kind veilige  sluiting   

(bv. verpakkingen van  corrosieve  ont          stop      pers, 
corrosieve WC  ontkalkers)

 Verpakkingen van insecticide, onkruidverdelger, 
mosbestrijder, ratten vergif, ...

 Verpakkingen van motor olie, verf, lak  en vernis
 Geen plastic bidons vastmaken aan de 

buitenkant van de PMD-zak 
 Verpakkingen met  tenminste één van de 

volgende  pictogrammen:  

Metalen verpakkingen

Drankkartons

enkel Plastic flessen & flacons

NIET

NIET

NIET

NIET

WEL

WEL

WEL

WEL

 Huishoudelijke verpakkingen met een volume ≤ 8 liter
 Goed geledigd, leeggegoten of leeggeschraapt
 Verpakkingen met hun dop, 

bij  voorkeur  platgedrukt

HUISVUIL (HV) = RESTAFVAL PMD Reglementaire blauwe PMD-zak met IVM-logo buiten plaatsen vóór 7 u. ’s morgens.

TEXTIEL

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

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.

 Chemische producten (KGA)
 Materiaal dat selectief wordt ingezameld
 Scherpe voorwerpen  

(glasscherven, spijkers, injectienaalden ...)
 Dode dieren en slachtafval.

 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.

NIET

NIET

WEL

WEL

 Plastic folie verwijderen van  tijdschriften.
 Samenbinden met natuurkoord of verzamelen in  

een stevige kartonnen doos.

Papier en karton (P&K)

GROFVUIL (ophaling op aanvraag)
Ophaling aan huis (10 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.

 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.

Hoe aanbieden?
 In een gesloten zak van De Kringwinkel.
 Tijdig buiten plaatsen op de inzameldag.
 Textiel eventueel zelf wegbrengen naar De Kringwinkel of kledijcontainers in de gemeente.

Hoe aanbieden?
 Grofvuil enkel op de afgesproken ophaaldag aan de openbare weg plaatsen.
 Grofvuil eventueel zelf wegbrengen naar het recyclagepark.

 Kleding die proper is en in goede staat
 Lakens, dekens, lappen stof, gordijnen
 Draagbaar schoeisel (schoenen moeten 

per paar samen zijn).

 Vuile, natte of tot op de draad versleten 
kleding

 Niet draagbaar schoeisel
 Vloerbekleding
 Hoofdkussens, dekbedden.

SNOEIHOUT (ophaling op aanvraag)

Ophaling aan huis (2 maal per jaar).

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 19-23 februari: reserveer voor 2 februari
 Week 23-27 april: reserveer voor 4 april
 Week 24-28 september: reserveer voor 5 september
 Week 26-30 november: reserveer voor 7 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.
 Snoeihout eventueel zelf wegbrengen naar het recyclagepark.
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Klein gevaarlijk afval
WEL

 tl-lampen
 batterijen en accu’s
 oliën (frituurolie, motorolie)
 vetten (frituurvet, 

smeermiddelen)
 restanten van bestrijdingsmiddelen
 restanten van verf, onderhouds- 

en schoonmaakmiddelen, 
cosmetica, andere chemicaliën van 
huishoudelijke oorsprong

NIET

 spuitbussen van voedingswaren 
en cosmetica

 gasflessen
 explosieven
 radioactieve stoffen
 vervallen geneesmiddelen

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

Kalkhoudend afval
WEL

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

NIET

 cellenbeton (bv. Ytong)
 betonblokken

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
 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

Bloempotjes & trays
WEL

 bloempotten en plantentrays uit PP 
(polypropeen) en PS (polystyreen)

NIET

 sierpotten in harde plastic
 aarde

AEEA  
(elektro apparaten)
WEL

 ventilatie, koel- en vriesapparaten
 andere grote huishoudapparaten 

(wasmachine, vaatwasser, 
droogkast, microgolf, …)

 kleine huishoudapparaten 
(broodrooster, koffiezet, mixer, …)

 TV’s en audioapparatuur, gsm
 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
WEL

 materialen uit gebonden 
asbestcement

 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

Harde plastics
WEL

 emmers, kratten, wasmanden
 tuinmeubilair
 plastic speelgoed
 PVC (buizen, pijpen, dakgoten, 

rolluiken zonder draaibalk)
 HDPE-buizen
 jerrycans en vaten
 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

Zachte folies
WEL

 zuivere plasticfolies zoals 
verpakkingsfolie

 krimpfolie, verzamelverpakking
 warenhuiszakjes
 zakken van meststoffen, potgrond 

of zand
 voederzakken (grootverpakking)

NIET

 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

 cellenbeton (bv. Ytong)
 porselein en keramiek  

(bv. lavabo, wc-pot, keramische 
vloertegels)

 assen van allerlei vuren
 hittebestendig glas (bv. 

Pyrex, keramische kookplaten, 
kachelruiten)

NIET

 recycleerbare materiaalstromen
 brandbare materiaalstromen

Autobanden
WEL

 autobanden van personenwagens, 
4x4-wagens, lichte 
bedrijfsvoertuigen

 banden van motoren en scooters, 
met of zonder velg

NIET

 fietsbanden
 tractorbanden
 banden van vrachtwagens

Textiel
WEL

 kleding die proper is en in goede 
staat

 lakens, dekens
 lappen stof, gordijnen
 draagbaar schoeisel (per paar 

samen)

NIET

 vuile, natte, versleten kleding
 niet-draagbaar schoeisel
 vloerbekleding
 hoofdkussens
 dekbedden

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)

 alcaline batterijen
 lithium batterijen
 herlaadbare batterijen
 knoopcellen
 fietsbatterijen
 accupacks

NIET

 batterijen van bedrijfsmatig 
gebruik

 autoaccu’s

Isolatiemateriaal, 
roofing en asfalt
WEL

 rotswol
 glaswol
 PUR-platen
 sandwichpanelen
 roofing
 asfalt

NIET

 recycleerbare materiaalstromen
 asbest

Het recyclagepark is gelegen aan de Hendekenstraat
Telefoon- en faxnummer: 09 373 54 84

Opgelet!
De retributie voor het aanbrengen van huishoudelijke afvalstoffen dient direct 
betaald te worden op het gemeentelijk recyclagepark. Er worden geen facturen 
meer verstuurd.

Op het recyclagepark wordt een betaalzuil geïnstalleerd om te betalen met een 
betaalkaart. Er wordt ook een oplaadmodule voorzien op de gemeentelijke milieu-
dienst zodat er kan betaald worden met de identiteitskaart op het recyclagepark.

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 overladen 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 ieder-
een waakt over het correct vastbinden of afdekken van de 
lading op de aanhangwagen. Dit is trouwens 
verplicht volgens de Wegcode.

Voor meer informatie, 
contacteer de milieudienst op

het telefoonnummer
09 341 95 92. 
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Klein gevaarlijk afval
WEL

 tl-lampen
 batterijen en accu’s
 oliën (frituurolie, motorolie)
 vetten (frituurvet, 

smeermiddelen)
 restanten van bestrijdingsmiddelen
 restanten van verf, onderhouds- 

en schoonmaakmiddelen, 
cosmetica, andere chemicaliën van 
huishoudelijke oorsprong

NIET

 spuitbussen van voedingswaren 
en cosmetica

 gasflessen
 explosieven
 radioactieve stoffen
 vervallen geneesmiddelen

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

Kalkhoudend afval
WEL

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

NIET

 cellenbeton (bv. Ytong)
 betonblokken

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
 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

Bloempotjes & trays
WEL

 bloempotten en plantentrays uit PP 
(polypropeen) en PS (polystyreen)

NIET

 sierpotten in harde plastic
 aarde

AEEA  
(elektro apparaten)
WEL

 ventilatie, koel- en vriesapparaten
 andere grote huishoudapparaten 

(wasmachine, vaatwasser, 
droogkast, microgolf, …)

 kleine huishoudapparaten 
(broodrooster, koffiezet, mixer, …)

 TV’s en audioapparatuur, gsm
 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
WEL

 materialen uit gebonden 
asbestcement

 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

Harde plastics
WEL

 emmers, kratten, wasmanden
 tuinmeubilair
 plastic speelgoed
 PVC (buizen, pijpen, dakgoten, 

rolluiken zonder draaibalk)
 HDPE-buizen
 jerrycans en vaten
 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

Zachte folies
WEL

 zuivere plasticfolies zoals 
verpakkingsfolie

 krimpfolie, verzamelverpakking
 warenhuiszakjes
 zakken van meststoffen, potgrond 

of zand
 voederzakken (grootverpakking)

NIET

 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

 cellenbeton (bv. Ytong)
 porselein en keramiek  

(bv. lavabo, wc-pot, keramische 
vloertegels)

 assen van allerlei vuren
 hittebestendig glas (bv. 

Pyrex, keramische kookplaten, 
kachelruiten)

NIET

 recycleerbare materiaalstromen
 brandbare materiaalstromen

Autobanden
WEL

 autobanden van personenwagens, 
4x4-wagens, lichte 
bedrijfsvoertuigen

 banden van motoren en scooters, 
met of zonder velg

NIET

 fietsbanden
 tractorbanden
 banden van vrachtwagens

Textiel
WEL

 kleding die proper is en in goede 
staat

 lakens, dekens
 lappen stof, gordijnen
 draagbaar schoeisel (per paar 

samen)

NIET

 vuile, natte, versleten kleding
 niet-draagbaar schoeisel
 vloerbekleding
 hoofdkussens
 dekbedden

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)

 alcaline batterijen
 lithium batterijen
 herlaadbare batterijen
 knoopcellen
 fietsbatterijen
 accupacks

NIET

 batterijen van bedrijfsmatig 
gebruik

 autoaccu’s

Isolatiemateriaal, 
roofing en asfalt
WEL

 rotswol
 glaswol
 PUR-platen
 sandwichpanelen
 roofing
 asfalt

NIET

 recycleerbare materiaalstromen
 asbest

Het recyclagepark is gelegen aan de Hendekenstraat
Telefoon- en faxnummer: 09 373 54 84

Opgelet!
De retributie voor het aanbrengen van huishoudelijke afvalstoffen dient direct 
betaald te worden op het gemeentelijk recyclagepark. Er worden geen facturen 
meer verstuurd.

Op het recyclagepark wordt een betaalzuil geïnstalleerd om te betalen met een 
betaalkaart. Er wordt ook een oplaadmodule voorzien op de gemeentelijke milieu-
dienst zodat er kan betaald worden met de identiteitskaart op het recyclagepark.

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 overladen 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 ieder-
een waakt over het correct vastbinden of afdekken van de 
lading op de aanhangwagen. Dit is trouwens 
verplicht volgens de Wegcode.

Voor meer informatie, 
contacteer de milieudienst op

het telefoonnummer
09 341 95 92. 
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Basseveldestraat
Boekhoutedorp
Boterzandestraat
Braakmanstraat
De Heerste
Graafjanstraat
Groedestraat
Haven
Hazenstraat
Hendekenstraat

Albertpolderstraat
Barakkenstraat
Bijenkorf
Brouwershofstraat
Chris Verougstraetelaan
De Maatstraat
De Wulfstraat
Diederikplein
Diederikstraat
Dijkstraat
Duivelseindestraat
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
Sportstraat
Staakstraat
Stadhuisstraat
Trieststraat (tot nr. 37)

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

Assenedestraat
Beekstraat
Bekputstraat
Berkstraat
Bernardinnenstraat
Blokmeersstraat
Bloksheule
Boldersstraat
Doodhoek
Dorp

Eendrachtstraat
Graanmolenstraat
Gravenstraat
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

OPHAALDAG WOENSDAG

OPHAALDAG WOENSDAG

OPHAALDAG DINSDAG Deelgemeente Boekhoute

Deel van Assenede

Deelgemeente Bassevelde

Stratenlijst

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

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
Pereboomstraat
Posthoorn
Riethoek
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Plaats de reglementaire restafvalzak 
(met opdruk ‘Aalter’ en logo I.V.M.) 
dichtgebonden en duidelijk zichtbaar op 
de stoep vóór 5 u 30 ’s morgens.

Extra sluitingsdag Grof vuil

Huisvuil

PMD

Papier en karton
Openingsuren containerparkSluitingsdagen
ma - 13 - 17.45**

di - -
wo - 13 - 17.45**

do 9 - 11.45** 13 - 17.45**

vr 9 - 11.45* & ** 13 - 17.45* & **

za 9 - 11.45** 13 - 17.45**

2 jan.; 9 apr.; 1, 17-19, 28 mei;
11 juli; 15 aug.; 24, 26 sept.; 
1, 2, 3, 15, 16, 17 nov.; 24-29, 31 dec.
* In de periode van 15 oktober tot en met 15 
maart zal het composteringspark elke vrijdag 
gesloten zijn. ** Het afvalpark dient binnen 15 
minuten na dit tijdstip te worden verlaten.

Mei 2012

Met kringlooptuinieren wordt het plantaardig materiaal uit 
de tuin op een creatieve en esthetisch verantwoorde wijze 
opnieuw aangewend in de tuin. Het is afvalarm tuinieren en 
verrijkt de natuur.

Subsidies voor nieuwe
hakselaars en mulchers

De I.V.M. subsidieert de aankoop van nieuwe
hakselaars (tot € 80 per aankoop) en van
nieuwe mulchmaaiers (€ 50 per aankoop). 
Lees hierover meer op
www.ivmmilieubeheer.be of vraag
het subsidiereglement en aanvraagformulier
bij het gemeentebestuur.

Subsidies stimuleren
kringloop tuinieren 

Ophaling maandagOphaling dinsdagOphaling woensdagOphaling donderdagOphaling vrijdag

di1Dag v/d arbeid 

wo2PMDHVP&K

do3PMDHVP&K

vr4
za5
zo6
ma7
di8
wo9HV

do10HV

vr11
za12
zo13
ma14
di15
wo16PMDHVP&K

do17olV Hemelvaart PMDHVP&K

vr18 

za19 

zo20
ma21
di22
wo23HV

do24HV

vr25
za26
zo27Pinksteren

ma28Pinkstermaandag 

di29
wo30PMDHVP&K

do31PMDHVP&K
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EEN UITGAVE VAN DE INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND

VERSCHIJNT IN AALTER, ASSENEDE, DEINZE, DE PINTE, EEKLO, EVERGEM, GAVERE, KAPRIJKE, KNESSELARE,
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MELDPUNT  
0800 13 580

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 8.30 u. tot 17 u.)
of via het webformulier op www.ivmmilieubeheer.be (e-loket).
 
Neem dus niet langer contact
op met de gemeentelijke diensten
voor vragen over de afvalophalingen,
maar wend u hiervoor rechtstreeks tot IVM.

V.U. KOEN LOETE
VOORZITTER IVM O.V. SINT-LAUREINSESTEENWEG 29 - 9900 EEKLO

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

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