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Samen voor een 
vlotte ophaling!

Tientallen chauffeurs en ophalers trotseren dag in dag uit alle  
weersomstandigheden om afval op te halen. Het vraagt heel wat organisatie.  
Nadat ze het afval en het recycleerbaar materiaal hebben opgehaald aan uw deur, 
voeren ze alles af naar verwerkingsinstallaties. Om de afvalophaling veilig en  
efficiënt te laten verlopen, zijn er enkele afspraken nodig. 

PLAATS HET AFVAL BUITEN DE AVOND VÓÓR DE OPHALING VANAF 19 U. DE OPHAAL-
DIENST START VANAF 6 U. MET DE OPHALINGEN. IN DE ZOMERMAANDEN JUNI, JULI EN 
AUGUSTUS STARTEN DE OPHALINGEN OM 5 U.

  ➜ 0800 90 270

IVLA haalt bij meer dan 100.000 inwoners afval op. Dit vraagt heel wat organisatie, en soms kan er iets mis lopen. Hebt u een probleem? Hebt u een klacht? Bel dan ons gratis nummer 0800 90 270  
(elke weekdag bereikbaar tussen 8 u. en 18 u. en op zaterdagvoormiddag tussen 9 u. en 12 u.). Bij de IVLA-infolijn kunt u ook terecht voor de reservatie van een ophaling van grof vuil of snoeihout aan huis.  
Bespaar uzelf de kosten van een telefoontje naar uw gemeente, bel bij een vraag of een probleem gratis de IVLA-infolijn. 

BIED UW GROENE DIFTARCONTAINER  
OP DE JUISTE WIJZE AAN 
Hebt u te veel huisvuil? Bel dan de IVLA-infolijn (0800 90 270) 
ten laatste om 15 u. de dag voor de ophaling om te melden dat 
u extra zakken naast uw container zal aanbieden. De voorwaar-
den hiervoor kunt u in de rubriek ‘ophaling restafval’ achteraan 
deze kalender terugvinden. Vergeet uw container ‘s avonds niet 
opnieuw binnen te nemen. 

OPHALINGEN OP AFROEP 
> Grof vuil 
> Snoeihout
> Asbestplaten

Reserveren via de IVLA-infolijn (0800 90 270). 

PMD EN PAPIER EN KARTON 

PMD en papier en karton worden meegenomen door dezelfde 
ophaalwagen die daarvoor uitgerust is met 2 compartimenten. 
Knoop de PMD-zak goed dicht zodat er geen afval op de stoep 
terechtkomt als de zak omvalt. Papier en karton moet u altijd 
goed vastbinden, tenzij u het in een doos kan stoppen. Sluit 
de doos goed af zodat het papier er niet kan uitwaaien. Zorg 
ervoor dat de ophaler de doos nog kan tillen en houd er ook 
rekening mee dat bij regenweer het papier en karton zwaarder 
weegt en moeilijker hanteerbaar is. 

i



 

Aangeboden door

Afvalkalender 2022 
Wortegem-Petegem



Vervuild of vettig papier en karton 
horen nooit bij papier-karton.

Sorteertwijfels? Ga naar betersorteren.be

Houdt je pizzadoos 
het niet proper?
Dan is ze voor 
bij het restafval.
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LEGENDE

   PMD 

   Restafval | RV 

   Papier-Karton | PK

TIP

Plaats uw restafval, papier 
en karton en PMD duidelijk zicht-
baar op de stoep. Dit kan vanaf 
19 u. de avond vóór de ophaling. 
De ophalingen starten om 6 u. 
(in juni, juli en augustus om  
5 u.). Zorg er voor dat het afval 
tijdig buiten staat.

AFROEP

 Laatste dag aanvraag  
     ophaling grofvuil en  
     snoeihout op afroep.
 
RECYCLAGEPARK

Boomzagerijstraat 1
9790 Wortegem-Petegem
056 68 81 14

OPENINGSUREN:
Opgelet! Aanmelden 15 minuten  
vóór sluitingstijd.
Particulieren         
WO 9.30 u. - 12 u.    12.30 u. - 17 u.
DO   12.30 u. -18.30 u.
ZA 9.30 u. - 12 u.    12.30 u. - 17 u.

Zelfstandigen*         
DI 9.30 u. - 12 u.
WO 9.30 u. - 12 u.    12.30 u. - 17 u.
DO 9.30 u. - 12 u.    12.30 u. - 18 .30 u.
ZA 9.30 u. - 12 u.    12.30 u. - 17 u.
* op afspraak

 Sluitingsdag recyclagepark.

Sorteergids achteraan

Vragen of opmerkingen over 
de ophalingen? Extra zakken 
laten ophalen? Een ander type 
Diftar container? Een slot voor 
uw container? Een compostvat 
bestellen?

> 0800 90 270 
> www.ivla.be i

JANUARI
2022

MATRASSEN WORDEN 
GESORTEERD  

Sinds 1 juli 2021 worden oude matrassen selectief  
ingezameld op het recyclagepark in plaats van bij het 
grof vuil. Deze selectieve inzameling kwam er door de 
wettelijke aanvaardingsplicht die sinds 01/01/2021 
van kracht is. 

Dit betekent ook dat de matrassen voortaan  
worden gerecycleerd. Enkel droge matrassen 
worden aanvaard.

Sorteergids achteraan
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LEGENDE

   PMD 

   Restafval | RV 

   Papier-Karton | PK

TIP

Plaats uw restafval, papier 
en karton en PMD duidelijk zicht-
baar op de stoep. Dit kan vanaf 
19 u. de avond vóór de ophaling. 
De ophalingen starten om 6 u. 
(in juni, juli en augustus om  
5 u.). Zorg er voor dat het afval 
tijdig buiten staat.

AFROEP

 Laatste dag aanvraag  
     ophaling grofvuil en  
     snoeihout op afroep.
 
RECYCLAGEPARK

Boomzagerijstraat 1
9790 Wortegem-Petegem
056 68 81 14

OPENINGSUREN:
Opgelet! Aanmelden 15 minuten  
vóór sluitingstijd.
Particulieren         
WO 9.30 u. - 12 u.    12.30 u. - 17 u.
DO   12.30 u. -18.30 u.
ZA 9.30 u. - 12 u.    12.30 u. - 17 u.

Zelfstandigen*         
DI 9.30 u. - 12 u.
WO 9.30 u. - 12 u.    12.30 u. - 17 u.
DO 9.30 u. - 12 u.    12.30 u. - 18 .30 u.
ZA 9.30 u. - 12 u.    12.30 u. - 17 u.
* op afspraak

 Sluitingsdag recyclagepark.

Sorteergids achteraan

Vragen of opmerkingen over 
de ophalingen? Extra zakken 
laten ophalen? Een ander type 
Diftar container? Een slot voor 
uw container? Een compostvat 
bestellen?

> 0800 90 270 
> www.ivla.be i

FEBRUARI
2022
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Team groentenburger  
of team rundsburger?
Het lege bakje en de  
folie horen alleszins  
bij team PMD.

Sorteer plastic bakjes en folies bij PMD. 
Verwijder wel eerst de folie van het 
schaaltje en gooi die ook bij PMD.  
Sorteertwijfels? Ga naar betersorteren.be 
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LEGENDE

   PMD 

   Restafval | RV 

   Papier-Karton | PK

TIP

Plaats uw restafval, papier 
en karton en PMD duidelijk zicht-
baar op de stoep. Dit kan vanaf 
19 u. de avond vóór de ophaling. 
De ophalingen starten om 6 u. 
(in juni, juli en augustus om  
5 u.). Zorg er voor dat het afval 
tijdig buiten staat.

AFROEP

 Laatste dag aanvraag  
     ophaling grofvuil en  
     snoeihout op afroep.
 
RECYCLAGEPARK

Boomzagerijstraat 1
9790 Wortegem-Petegem
056 68 81 14

OPENINGSUREN:
Opgelet! Aanmelden 15 minuten  
vóór sluitingstijd.
Particulieren         
WO 9.30 u. - 12 u.    12.30 u. - 17 u.
DO   12.30 u. -18.30 u.
ZA 9.30 u. - 12 u.    12.30 u. - 17 u.

Zelfstandigen*         
DI 9.30 u. - 12 u.
WO 9.30 u. - 12 u.    12.30 u. - 17 u.
DO 9.30 u. - 12 u.    12.30 u. - 18 .30 u.
ZA 9.30 u. - 12 u.    12.30 u. - 17 u.
* op afspraak

 Sluitingsdag recyclagepark.

Sorteergids achteraan

Vragen of opmerkingen over 
de ophalingen? Extra zakken 
laten ophalen? Een ander type 
Diftar container? Een slot voor 
uw container? Een compostvat 
bestellen?

> 0800 90 270 
> www.ivla.be i

MAART
2022

Sorteergids achteraan

KEUKEN- EN TUINAFVAL 
COMPOSTEREN

Door zelf keuken- en tuinafval te composteren, kunt u heel 
wat afval voorkomen en veel geld uitsparen. De compost is 
bovendien een prima bodemverbeteraar in de tuin.

Composteren kan op verschillende manieren: 
• op een composthoop
• in een compostvat
• in een houten compostbak
• in een kunststof compostbak

IVLA heeft samen met uw gemeentebestuur een voorraad 
composteersystemen aangekocht. Die zijn te koop aan een 
zeer interessante prijs. 

Een compostvat of compostbak kopen
Dit kan via de IVLA-infolijn 0800 90 270. Kostprijs:
• compostvat 20 euro 
• houten compostbak 40 euro
• kunststof compostbak 70 euro
• beluchtingsstok 5 euro
Voor zowel een compostvat als een compostbak is de levering 
aan huis gratis. 

Info over thuiscomposteren en kringlooptuinieren 
www.vlaco.be

  ➜ 0800 90 270 • www.ivla.be
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LEGENDE

   PMD 

   Restafval | RV 

   Papier-Karton | PK

TIP

Plaats uw restafval, papier 
en karton en PMD duidelijk zicht-
baar op de stoep. Dit kan vanaf 
19 u. de avond vóór de ophaling. 
De ophalingen starten om 6 u. 
(in juni, juli en augustus om  
5 u.). Zorg er voor dat het afval 
tijdig buiten staat.

AFROEP

 Laatste dag aanvraag  
     ophaling grofvuil en  
     snoeihout op afroep.
 
RECYCLAGEPARK

Boomzagerijstraat 1
9790 Wortegem-Petegem
056 68 81 14

OPENINGSUREN:
Opgelet! Aanmelden 15 minuten  
vóór sluitingstijd.
Particulieren         
WO 9.30 u. - 12 u.    12.30 u. - 17 u.
DO   12.30 u. -18.30 u.
ZA 9.30 u. - 12 u.    12.30 u. - 17 u.

Zelfstandigen*         
DI 9.30 u. - 12 u.
WO 9.30 u. - 12 u.    12.30 u. - 17 u.
DO 9.30 u. - 12 u.    12.30 u. - 18 .30 u.
ZA 9.30 u. - 12 u.    12.30 u. - 17 u.
* op afspraak

 Sluitingsdag recyclagepark.

Sorteergids achteraan

Vragen of opmerkingen over 
de ophalingen? Extra zakken 
laten ophalen? Een ander type 
Diftar container? Een slot voor 
uw container? Een compostvat 
bestellen?

> 0800 90 270 
> www.ivla.be i

APRIL
2022

OPHALINGEN 
OP AFROEP

Zes keer per jaar kunt u grofvuil en snoeihout aan huis laten 
ophalen na reservatie. 

HOE EEN OPHALING AAN HUIS RESERVEREN?

Bel naar de IVLA-infolijn 0800 90 270 of reserveer digitaal 
via www.ivla.be. Als u een aanvraag doet via de website 
krijgt u automatisch een e-mail met de bevestiging van uw 
aanvraag.

OPHAALDATA

De juiste ophaaldag wordt meegedeeld bij de reservatie. Het 
grijze telefoontje op de afvalkalender duidt de laatste dag 
aan dat u kunt reserveren voor een ophaling aan huis.

KOSTEN

Een ophaling aan huis van grofvuil kost € 30. Een ophaling 
aan huis van snoeihout kost € 15. Op uw Diftar rekening 
staan de volgende kosten:

• De kosten voor uw Diftar huisvuilcontainer
• De kosten voor de ophalingen op afroep  

(als u die aangevraagd hebt)
• De kosten voor het recyclagepark 

  ➜ 0800 90 270 • www.ivla.be

Sorteergids achteraan
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LEGENDE

   PMD 

   Restafval | RV 

   Papier-Karton | PK

TIP

Plaats uw restafval, papier 
en karton en PMD duidelijk zicht-
baar op de stoep. Dit kan vanaf 
19 u. de avond vóór de ophaling. 
De ophalingen starten om 6 u. 
(in juni, juli en augustus om  
5 u.). Zorg er voor dat het afval 
tijdig buiten staat.

AFROEP

 Laatste dag aanvraag  
     ophaling grofvuil en  
     snoeihout op afroep.
 
RECYCLAGEPARK

Boomzagerijstraat 1
9790 Wortegem-Petegem
056 68 81 14

OPENINGSUREN:
Opgelet! Aanmelden 15 minuten  
vóór sluitingstijd.
Particulieren         
WO 9.30 u. - 12 u.    12.30 u. - 17 u.
DO   12.30 u. -18.30 u.
ZA 9.30 u. - 12 u.    12.30 u. - 17 u.

Zelfstandigen*         
DI 9.30 u. - 12 u.
WO 9.30 u. - 12 u.    12.30 u. - 17 u.
DO 9.30 u. - 12 u.    12.30 u. - 18 .30 u.
ZA 9.30 u. - 12 u.    12.30 u. - 17 u.
* op afspraak

 Sluitingsdag recyclagepark.

Sorteergids achteraan

Vragen of opmerkingen over 
de ophalingen? Extra zakken 
laten ophalen? Een ander type 
Diftar container? Een slot voor 
uw container? Een compostvat 
bestellen?

> 0800 90 270 
> www.ivla.be i

MEI
2022 AANBIEDEN  

EXTRA ZAKKEN

Kan al uw afval uitzonderlijk niet in de diftarcontainer? Dan 
kunt u naast uw container extra zakken aanbieden. Hou dan 
rekening met volgende punten:

• Bel het nummer 0800 90 270 en meld hoeveel extra  
zakken u wenst aan te bieden. OPGELET: Meld dit ten laat-
ste om 15 uur de dag voor de ophaling. Indien de ophaling 
op een maandag valt, moet de aanvraag voor extra zakken 
al op vrijdag gebeuren.

• U kunt maximum 3 keer per jaar gebruik maken van deze 
service.

• U kunt maximum 10 extra zakken aanbieden. Eén zak 
mag maximum 15 kg wegen en moet qua formaat steeds in 
de container passen.

• Gebruik stevige plastic zakken, geen PMD-zakken.

  ➜ 0800 90 270

Sorteergids achteraan
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Sorteergids achteraan

Vragen of opmerkingen over 
de ophalingen? Extra zakken 
laten ophalen? Een ander type 
Diftar container? Een slot voor 
uw container? Een compostvat 
bestellen?

> 0800 90 270 
> www.ivla.be i

LEGENDE

   PMD 

   Restafval | RV 

   Papier-Karton | PK

TIP

In juni, juli en augustus starten 
de ophalingen om 5 u.! Plaats 
uw afvalcontainer, papier en  
karton en PMD duidelijk zicht-
baar op de stoep. Dit kan vanaf 
19 u. de avond vóór de ophaling.

AFROEP

 Laatste dag aanvraag  
     ophaling grofvuil en  
     snoeihout op afroep.
 
RECYCLAGEPARK

Boomzagerijstraat 1
9790 Wortegem-Petegem
056 68 81 14

OPENINGSUREN:
Opgelet! Aanmelden 15 minuten  
vóór sluitingstijd.

Particulieren         
WO 9.30 u. - 12 u.    12.30 u. - 17 u.
DO   12.30 u. -18.30 u.
ZA 9.30 u. - 12 u.    12.30 u. - 17 u.

Zelfstandigen*         
DI 9.30 u. - 12 u.
WO 9.30 u. - 12 u.    12.30 u. - 17 u.
DO 9.30 u. - 12 u.    12.30 u. - 18 .30 u.
ZA 9.30 u. - 12 u.    12.30 u. - 17 u.
* op afspraak

 Sluitingsdag recyclagepark.

JUNI
2022

AFVALINZAMELING  
OP WARME DAGEN

In de zomermaanden (juni, juli en augustus) kunnen  
de huis-aan-huis ophalingen van restafval, PMD en 
papier en karton starten om 5 u. Op die manier denken 
we aan het welzijn van onze afvalophalers. Denk 
er dus aan om uw afval tijdig buiten te plaatsen, bij 
voorkeur de avond voordien.

Sorteergids achteraan
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Sorteergids achteraan

Vragen of opmerkingen over 
de ophalingen? Extra zakken 
laten ophalen? Een ander type 
Diftar container? Een slot voor 
uw container? Een compostvat 
bestellen?

> 0800 90 270 
> www.ivla.be i

LEGENDE

   PMD 

   Restafval | RV 

   Papier-Karton | PK

TIP

In juni, juli en augustus starten 
de ophalingen om 5 u.! Plaats 
uw afvalcontainer, papier en  
karton en PMD duidelijk zicht-
baar op de stoep. Dit kan vanaf 
19 u. de avond vóór de ophaling.

AFROEP

 Laatste dag aanvraag  
     ophaling grofvuil en  
     snoeihout op afroep.
 
RECYCLAGEPARK

Boomzagerijstraat 1
9790 Wortegem-Petegem
056 68 81 14

OPENINGSUREN:
Opgelet! Aanmelden 15 minuten  
vóór sluitingstijd.

Particulieren         
WO 9.30 u. - 12 u.    12.30 u. - 17 u.
DO   12.30 u. -18.30 u.
ZA 9.30 u. - 12 u.    12.30 u. - 17 u.

Zelfstandigen*         
DI 9.30 u. - 12 u.
WO 9.30 u. - 12 u.    12.30 u. - 17 u.
DO 9.30 u. - 12 u.    12.30 u. - 18 .30 u.
ZA 9.30 u. - 12 u.    12.30 u. - 17 u.
* op afspraak

 Sluitingsdag recyclagepark.

JULI
2022

ASBESTHOUDENDE 
PLATEN
Deze kan u vanaf nu aan huis laten ophalen.  
1 platenzak is goed voor maximum 20 asbestplaten 
of ca 50 m2 asbest. Dit komt overeen met ongeveer 
500 kilogram.

HOE GAAT U TE WERK?
1. Neem contact op met de IVLA-infolijn: 0800 90 270 

en vraag de ophaling aan.
2.  Na betaling wordt de platenzak + asbestpreventiekit 

aan huis geleverd.
3.  De IVLA-infolijn deelt mee wanneer de platenzak 

zal opgehaald worden.
4.  Bied uw platenzak tijdig aan, op de dag van ophaling. 

De zak kan om en bij de 500 kilogram wegen. Het is 
dus aangewezen om de zak te vullen op de plaats 
van ophaling aan de straatkant.

Asbesthoudend afval (hechtgebonden asbest) kan 
aangeleverd worden op het recyclagepark op voor-
waarde dat het VERPAKT is in transparante stevige 
folie. Plak alles goed dicht met plakband, zodat er geen 
asbestvezels kunnen vrijkomen. Dat is goed voor uw 
veiligheid, die van de parkwachters en voor het milieu.

Sorteergids achteraan
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Sorteergids achteraan

Vragen of opmerkingen over 
de ophalingen? Extra zakken 
laten ophalen? Een ander type 
Diftar container? Een slot voor 
uw container? Een compostvat 
bestellen?

> 0800 90 270 
> www.ivla.be i

LEGENDE

   PMD 

   Restafval | RV 

   Papier-Karton | PK

TIP

In juni, juli en augustus starten 
de ophalingen om 5 u.! Plaats 
uw afvalcontainer, papier en  
karton en PMD duidelijk zicht-
baar op de stoep. Dit kan vanaf 
19 u. de avond vóór de ophaling.

AFROEP

 Laatste dag aanvraag  
     ophaling grofvuil en  
     snoeihout op afroep.
 
RECYCLAGEPARK

Boomzagerijstraat 1
9790 Wortegem-Petegem
056 68 81 14

OPENINGSUREN:
Opgelet! Aanmelden 15 minuten  
vóór sluitingstijd.

Particulieren         
WO 9.30 u. - 12 u.    12.30 u. - 17 u.
DO   12.30 u. -18.30 u.
ZA 9.30 u. - 12 u.    12.30 u. - 17 u.

Zelfstandigen*         
DI 9.30 u. - 12 u.
WO 9.30 u. - 12 u.    12.30 u. - 17 u.
DO 9.30 u. - 12 u.    12.30 u. - 18 .30 u.
ZA 9.30 u. - 12 u.    12.30 u. - 17 u.
* op afspraak

 Sluitingsdag recyclagepark.

AUGUSTUS
2022

Download Recycle!
Raadpleeg ophaalmomenten, 

sorteerinformatie en inzamelpunten op je 
smartphone met de Recycle!-app.

Dankzij handige notificaties ben je altijd 
mee.

POWERED BY
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LEGENDE

   PMD 

   Restafval | RV 

   Papier-Karton | PK

TIP

Plaats uw restafval, papier 
en karton en PMD duidelijk zicht-
baar op de stoep. Dit kan vanaf 
19 u. de avond vóór de ophaling. 
De ophalingen starten om 6 u. 
(in juni, juli en augustus om  
5 u.). Zorg er voor dat het afval 
tijdig buiten staat.

AFROEP

 Laatste dag aanvraag  
     ophaling grofvuil en  
     snoeihout op afroep.
 
RECYCLAGEPARK

Boomzagerijstraat 1
9790 Wortegem-Petegem
056 68 81 14

OPENINGSUREN:
Opgelet! Aanmelden 15 minuten  
vóór sluitingstijd.
Particulieren         
WO 9.30 u. - 12 u.    12.30 u. - 17 u.
DO   12.30 u. -18.30 u.
ZA 9.30 u. - 12 u.    12.30 u. - 17 u.

Zelfstandigen*         
DI 9.30 u. - 12 u.
WO 9.30 u. - 12 u.    12.30 u. - 17 u.
DO 9.30 u. - 12 u.    12.30 u. - 18 .30 u.
ZA 9.30 u. - 12 u.    12.30 u. - 17 u.
* op afspraak

 Sluitingsdag recyclagepark.

Sorteergids achteraan

Vragen of opmerkingen over 
de ophalingen? Extra zakken 
laten ophalen? Een ander type 
Diftar container? Een slot voor 
uw container? Een compostvat 
bestellen?

> 0800 90 270 
> www.ivla.be i

SEPTEMBER
2022
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LEGENDE

   PMD 

   Restafval | RV 

   Papier-Karton | PK

TIP

Plaats uw restafval, papier 
en karton en PMD duidelijk zicht-
baar op de stoep. Dit kan vanaf 
19 u. de avond vóór de ophaling. 
De ophalingen starten om 6 u. 
(in juni, juli en augustus om  
5 u.). Zorg er voor dat het afval 
tijdig buiten staat.

AFROEP

 Laatste dag aanvraag  
     ophaling grofvuil en  
     snoeihout op afroep.
 
RECYCLAGEPARK

Boomzagerijstraat 1
9790 Wortegem-Petegem
056 68 81 14

OPENINGSUREN:
Opgelet! Aanmelden 15 minuten  
vóór sluitingstijd.
Particulieren         
WO 9.30 u. - 12 u.    12.30 u. - 17 u.
DO   12.30 u. -18.30 u.
ZA 9.30 u. - 12 u.    12.30 u. - 17 u.

Zelfstandigen*         
DI 9.30 u. - 12 u.
WO 9.30 u. - 12 u.    12.30 u. - 17 u.
DO 9.30 u. - 12 u.    12.30 u. - 18 .30 u.
ZA 9.30 u. - 12 u.    12.30 u. - 17 u.
* op afspraak

 Sluitingsdag recyclagepark.

Sorteergids achteraan

Vragen of opmerkingen over 
de ophalingen? Extra zakken 
laten ophalen? Een ander type 
Diftar container? Een slot voor 
uw container? Een compostvat 
bestellen?

> 0800 90 270 
> www.ivla.be i

OKTOBER
2022

WIST U DAT  
KURKEN STOPPEN IN 
AANMERKING KOMEN 
VOOR RECYCLAGE ?

Gooi ze dus niet zomaar in de vuilnisbak maar breng 
ze naar uw recyclagepark.

Heuvelheem Fonkel vzw zamelt kurk in op  
het recyclagepark in samenwerking met de afval- 
intercommunale IVLA. 

Heuvelheem Fonkel is een sociale werkvoorziening 
in Oudenaarde voor mensen met een beperking. Daar 
wordt de kurk verwerkt tot kurkkorrels die o.a. in de 
bouw gebruikt worden als isolatiemateriaal.

Sorteergids achteraan

502234-IVLA-ADVERTENTIE-KURK-2022.indd   1502234-IVLA-ADVERTENTIE-KURK-2022.indd   1 16/11/2021   17:2016/11/2021   17:20
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LEGENDE

   PMD 

   Restafval | RV 

   Papier-Karton | PK

TIP

Plaats uw restafval, papier 
en karton en PMD duidelijk zicht-
baar op de stoep. Dit kan vanaf 
19 u. de avond vóór de ophaling. 
De ophalingen starten om 6 u. 
(in juni, juli en augustus om  
5 u.). Zorg er voor dat het afval 
tijdig buiten staat.

AFROEP

 Laatste dag aanvraag  
     ophaling grofvuil en  
     snoeihout op afroep.
 
RECYCLAGEPARK

Boomzagerijstraat 1
9790 Wortegem-Petegem
056 68 81 14

OPENINGSUREN:
Opgelet! Aanmelden 15 minuten  
vóór sluitingstijd.
Particulieren         
WO 9.30 u. - 12 u.    12.30 u. - 17 u.
DO   12.30 u. -18.30 u.
ZA 9.30 u. - 12 u.    12.30 u. - 17 u.

Zelfstandigen*         
DI 9.30 u. - 12 u.
WO 9.30 u. - 12 u.    12.30 u. - 17 u.
DO 9.30 u. - 12 u.    12.30 u. - 18 .30 u.
ZA 9.30 u. - 12 u.    12.30 u. - 17 u.
* op afspraak

 Sluitingsdag recyclagepark.

Sorteergids achteraan

Vragen of opmerkingen over 
de ophalingen? Extra zakken 
laten ophalen? Een ander type 
Diftar container? Een slot voor 
uw container? Een compostvat 
bestellen?

> 0800 90 270 
> www.ivla.be i

NOVEMBER
2022

ONZE DIENSTEN:

Inzameling herbruikbare goederen 
Gratis ophaaldienst 

Inboedelservice 
Uitleendienst herbruikbare bekers 

Zandstralen meubelen 
Energiesnoeiers

054 32 05 00

www.dekringwinkel.be/zuidoostvlaanderen

BRAKEL
Wielendaalstraat 14

OUDENAARDE
Doornikse Heerweg 79b

ZOTTEGEM
Heldenlaan 77

HERZELE
Solleveld 25
LIEDEKERKE
Stationsstraat 11

RONSE
A.-L. Vanhovestraat 14

GERAARDSBERGEN
Stadsweg 35

NINOVE
Albertlaan 31

ONZE KRINGWINKELS:

online kringshop: 
www.dekringwinkelonline.be

online veilingsite: 
www.uwkringding.be

ophaaldienst@kwzov.be
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LEGENDE

   PMD 

   Restafval | RV 

   Papier-Karton | PK

TIP

Plaats uw restafval, papier 
en karton en PMD duidelijk zicht-
baar op de stoep. Dit kan vanaf 
19 u. de avond vóór de ophaling. 
De ophalingen starten om 6 u. 
(in juni, juli en augustus om  
5 u.). Zorg er voor dat het afval 
tijdig buiten staat.

AFROEP

 Laatste dag aanvraag  
     ophaling grofvuil en  
     snoeihout op afroep.
 
RECYCLAGEPARK

Boomzagerijstraat 1
9790 Wortegem-Petegem
056 68 81 14

OPENINGSUREN:
Opgelet! Aanmelden 15 minuten  
vóór sluitingstijd.
Particulieren         
WO 9.30 u. - 12 u.    12.30 u. - 17 u.
DO   12.30 u. -18.30 u.
ZA 9.30 u. - 12 u.    12.30 u. - 17 u.

Zelfstandigen*         
DI 9.30 u. - 12 u.
WO 9.30 u. - 12 u.    12.30 u. - 17 u.
DO 9.30 u. - 12 u.    12.30 u. - 18 .30 u.
ZA 9.30 u. - 12 u.    12.30 u. - 17 u.
* op afspraak

 Sluitingsdag recyclagepark.

Sorteergids achteraan

Vragen of opmerkingen over 
de ophalingen? Extra zakken 
laten ophalen? Een ander type 
Diftar container? Een slot voor 
uw container? Een compostvat 
bestellen?

> 0800 90 270 
> www.ivla.be i

DECEMBER
2022

   Kijk op www.ivla.be voor meer informatie

AFVALINZAMELING 
BIJ WINTERWEER

In de winter kunnen de wegen en voetpaden gevaarlijk glad zijn. 
Ook de afvalophalers kunnen daar hinder van ondervinden.

STIPT

Plaats het afval tijdig buiten. De ophalingen starten om 6 u.

GOED ZICHTBAAR

Plaats de Diftar container, de blauwe PMD zak en het papier 
op een goed zichtbare plaats. Controleer of de fracties niet 
zijn ondergesneeuwd.

ANNULATIE OF VERPLAATSING

Bij zwaar winterweer kunnen de ophalingen vertraging op- 
lopen. Als de veiligheid van de ophalers en de andere weg- 
gebruikers niet kan gegarandeerd worden, kan het gebeuren 
dat een inzamelronde geannuleerd of verplaatst wordt. Kijk 
op www.ivla.be voor meer informatie.

GLASBOL VOL?

De combinatie van eindejaarsfeesten en wintertoestanden 
op de weg kan tot gevolg hebben dat sommige glasbollen 
overvol zitten. Als dat het geval is, neem het glas dan terug 
mee en deponeer het in een andere glasbol of breng het naar 
het recyclagepark.

Sorteergids achteraan

502234-afvalkalender_IVLA_FINAL.indd   3502234-afvalkalender_IVLA_FINAL.indd   3 16/11/2021   17:2216/11/2021   17:22
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PMD 
PMD wordt tweewekelijks aan huis ingezameld in de blauwe 
PMD-zak. Het PMD kan NIET aangeboden worden op het 
recyclagepark.

PAPIER-KARTON
Papier-Karton wordt om de 2 weken aan huis ingezameld.  
Met een anti-reclamesticker op uw brievenbus kan u veel 
ongewenst papier afval voorkomen. 

Met een ‘nee-nee sticker’ weigert u zowel ongeadresseerd 
reclamedrukwerk als advertentie- en informatiebladen.  
Met een ‘ja-nee sticker’ weigert u enkel ongeadresseerd 
reclamedrukwerk. 

Deze stickers zijn te verkrijgen in uw postkantoor. 
Wilt u geen geadresseerd drukwerk meer ontvangen? 

Laat uw naam op de Robinsonlijst zetten via  
www.robinsonlist.be.

GLAS
Het glas volgens kleur in een glasbol steken. Hou de  
glasbollen proper! Glas, dozen of afval achterlaten =  
sluikstorten (tot 250 euro boete!). Respecteer de rust van de 
buren! Gebruik de glasbollen enkel tussen 8 u. en 20 u.

 Kleding en accessoires (riemen, tassen, schoenen 
per paar), beddengoed (hoofdkussens, slaapzak-
ken, lakens, dekens en dekbedden), keuken-en 
badkamertextiel (hand- en theedoeken, schorten, 
washandjes), woningtextiel (tafelkleden, gordij-
nen, zetelhoezen), speelgoedknuffels, propere 
lappen, textiel met klein defect

 Tapijten, matrassen, zetelkussens, nat en/of 
besmeurd textiel

  Plastic folie verwijderen van  tijdschriften
  Samenbinden met natuurkoord of verzamelen  

in een stevige kartonnen doos

  Vuil papier en karton
  Behangpapier
  Cellofaanpapier en  aluminiumfolie  

en -zakjes

  Scheiden van wit glas en gekleurd glas
  Volledig leeg

  Hittebestendig glas (bv. ovenschotels)
  Deksels of doppen
  Porselein en keramiek, recipiënten in  terracotta
  Opaalglas en  kristalglas
  Vlak glas zoals ramen en spiegels
  Alle types van lampen

 

 NIET TOEGELATEN  NIET TOEGELATEN

Glas  In de glasbollen werpen of via recyclageparkPapier-Karton  Huis-aan-huisinzameling of via recyclageparkHuis-aan-huisinzameling of via recyclagepark In de glasbollen werpen of via recyclagepark

IVLA-INFOLIJN 

0800 90 270

Ma – vr 8 u. – 18 u.  
Za 9 u. – 12 u.

Bel voor wijzigen van adres,  
vragen over de ophaling,  
problemen bij de ophaling,  
ophaling van extra zakken, 
grof vuil ophaling, ophaling van 
snoeihout, ophaling van asbest….

VU: M. Van Gaever, Fost Plus vzw,  
Olympiadenlaan 2, 1140 Brussel · 2021

Algemene info

Meer info Textiel

Recycle! 
Download snel  
de gratis app

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

Het Groene Punt-logo op een ver-
pakking 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. 

 53520-2111-1012



 Al het klein afval dat niet selectief wordt  
ingezameld.

 Alle fracties die selectief worden ingezameld zoals 
Klein Gevaarlijk Afval, papier en karton, PMD, glas, 
metaal, snoeihout,…, scherpe voorwerpen, dode 
dieren.

WAT IS DIFTAR?
DIFTAR is de afkorting van geDIFferentieerd TARief. 
Met DIFTAR betaalt iedereen in functie van de  
hoeveelheid afval, volgens het principe “de vervuiler 
betaalt”.

Groene Diftarcontainer voor huisvuil

Huisvuil moet verzameld worden in de groene  
Diftar container. Er zijn 3 types: 40 liter, 120 liter of 
240 liter. Iedere keer dat u de Diftar container buiten 
zet voor ophaling, wordt de container gewogen (vóór 
en na lediging) en worden de gegevens bijgehouden. 
Daarom zit in uw groene Diftar container een chip 
met uw gegevens: naam, adres en alle gegevens over 
de ophalingen. De gegevens op deze chip kunnen op 
geen enkele manier gewijzigd worden zodat fraude 
uitgesloten is. Op basis van deze gegevens worden de 
kosten voor uw huisvuil berekend.

Buiten plaatsen van de groene Diftar container:

> Plaats uw afval buiten de avond voordien na 19 u. 
of vóór 6 u. ‘s morgens de dag van ophaling. In juni, 
juli en augustus starten de ophalingen om 5 u.

> Wielen naar de straatkant gericht.
> Zet de container op een zo vlak mogelijke  

ondergrond.
> Containers die niet dicht kunnen worden niet  

geledigd!
> Vergeet uw container ’s avonds niet terug  

binnen te nemen.

Kosten

Op basis van de aangeboden hoeveelheden huisvuil 
ontvangt u jaarlijks een afrekening. De prijs per  
kilogram afval is € 0,25. Daarnaast betaalt u nog een 
bijkomend vast bedrag per aanbieding van uw con-
tainer. Dit tarief is afhankelijk van de grootte van uw 
container. Om ontwijkgedrag te ontmoedigen is er een 
forfaitaire minimumbelasting van € 1,18 per maand.

Volume container €/aanbieding €/kilogram

40 liter container 0,15 0,25

120 liter container 0,30 0,25

240 liter container 0,60 0,25

MEER AFVAL DAN GEWOONLIJK?
Hebt u door omstandigheden een keer méér afval 
dan in de Diftar container kan? Geen probleem: u kunt 
extra zakken aanbieden naast de volle container.

> Bel de IVLA-infolijn 0800 90 270 ten laatste  
om 15 u. de dag vóór de ophaling.

> Meld dat u extra zakken zult aanbieden.
> Maximum 10 zakken per keer.
> Maximum 3 keer per jaar.
> De zakken mogen niet groter zijn dan uw diftar- 

container.

Grote of kleine Diftar container

Gebeurt het vaak dat uw Diftar container te klein is?  
Of wilt u een kleinere container? Bel de IVLA-infolijn 
en vraag een andere container aan. Opgelet: een wis-
sel van 120l naar 240l kan nu altijd, zonder motivatie. 

info@ivla.be 

UW AFVAL ONLINE
1. Noteer de 6-letter code van het kleine etiket  

van uw Diftar container.
2. Surf naar www.ivla.be en vraag uw  

persoonlijke login en paswoord aan. 
3. Meld u aan op www.ivla.be met uw login en  

uw paswoord. 
4. Volg uw afvalproductie ophaling per ophaling:  

u ziet op welke dag op welk tijdstip uw Diftar 
container is geledigd en hoeveel afval u  
aangeboden hebt. 

5. Reserveer een ophaling van grofvuil via  
info@ivla.be. 

OPHALING AAN HUIS NA RESERVATIE VIA DE IVLA-INFOLIJN 0800 90 270  
OF VIA WWW.IVLA.BE. 

Kostprijs: € 30 voor ophaling van grofvuil en  
€ 15 voor ophaling van snoeihout. Er zijn 6 ophalin-
gen per jaar. Voor ophaling van asbestplaten neem 
contact op met de IVLA-infolijn.

AANVRAAG OPHALING
Een aanvraag voor een ophaling op afroep gebeurt 
vooraf bij de IVLA-Infolijn (0800 90 270) of via  
www.ivla.be. Annuleren van een aanvraag kan tot  
5 werkdagen vóór de voorziene ophaaldag. 

Hoe een ophaling van grofvuil digitaal  
aanvragen? 
1.  Noteer de 6-letter code van het kleine etiket van 

uw Diftar container. 
2.  Surf naar www.ivla.be en vraag uw persoonlijke 

login en paswoord aan. 
3.  Als u deze codes gekregen hebt, meld u dan aan 

op www.ivla.be met uw login en uw paswoord. 
4.  Reserveer een ophaling van grofvuil. 

Als u een aanvraag doet via www.ivla.be krijgt u  
automatisch een e-mail met de bevestiging van uw 
aanvraag. 

BETALING 
Alle afvalkosten worden aangerekend via de jaarlijkse 
Diftar rekening (Diftar aanslagbiljet). Op uw aanreke-
ning vindt u volgende kosten:
1. De kosten voor uw Diftar container
2. De kosten voor ophaling aan huis van grofvuil en 

snoeihout (als u dat aangevraagd hebt)
3.  De kosten voor het recyclagepark

OPHALING
Plaats het afval op de dag van ophaling netjes  
gesorteerd buiten vóór 6 u. ’s morgens. Hou de door-
gang op het voetpad vrij. De afvalsoorten worden 
door verschillende vrachtwagens opgehaald. De ene 
afvalsoort kan hierdoor langer blijven staan dan de 
andere.

LET OP: 
> Ongesorteerd afval blijft staan! 
> Max. 3 m³ per oproep.
> Klein afval dat in zakken kan, geeft u mee  

via het systeem ‘extra huisvuilzakken’  
en niet via de grofvuil ophaling.

Grof huisvuil gv - Snoeihout

Ophaling aan huis

Ophaling restafval rv                                  IVLA-infolijn 0800 90 270

GROF RESTAFVAL
 Alle huishoudelijk afval dat niet selectief inge-

zameld wordt en dat niet in de donkergroene 
container kan: grote brandbare stukken, plastic 
tuinmeubilair, samengebonden oude tapijten, 
plastic latten,....

 Wijze van aanbieden: het grofvuil moet draagbaar 
zijn, max breedte van 1,5 meter en per stuk max. 
25 kg. Wat niet werd aangegeven, wordt niet 
meegenomen op de dag van de ophaling.

 Alles wat selectief ingezameld wordt, niet brand-
bare materialen, zakken met klein afval, huisvuil 
dat in een huisvuilcontainer kan, isomo (piep-
schuim), papier en karton, PMD, glas, elektrische 
apparaten, stenen, afbraakmateriaal zoals steen-
gruis, roofing, WC ‘s, lavabo’s, steengoed zoals 
bloempotten, vazen, asbest, autobanden, medisch 
afval en klein gevaarlijk afval, bedrijfsafval en 
KMO-afval.

SNOEIHOUT
 Kort snoeihout van max. 2m lang, haagplanten, ... 

Wijze van aanbieding: in bundels van max. 20kg 
en een diameter van max. 30 cm per bundel.

 Plastieken verpakkingen, ijzer, stenen, wortels, 
niet samengebonden bundels, gras, haagscheer-
sel, pakketten samengebonden met staaldraad ...



BOUW- EN SLOOPAFVAL
INZAMELING
> Via het recyclagepark (containers voor de verschillende 

deelfracties).
> NIET via huisvuil- of grofvuilinzamelingen.
> Bij sommige doe-het-zelfzaken en professionele bouw- 

materiaalhandelaars kunt u een bouwafvalzak kopen. In 
de aankoopprijs zijn alle kosten vervat voor ophaling aan 
huis en verwerking.

Deze speciale zak heeft een volume van 1 m³. Zodra de zak 
gevuld is, kan men deze op afroep laten ophalen aan huis. 
Meer informatie over dit ophaalsysteem kan u vinden bij  
uw bouwmaterialenleverancier, doe-het-zelfzaak of op de 
website www.bouwafvalzak.be.

AANDACHTSPUNT 
> Respecteer de opsplitsing in de verschillende deelfracties:

• aarde en zand
• zuiver steenpuin en betonafval
• gebonden asbest en eterniet
• porselein en keramiek
• gipsafval
• zakken of andere materialen moeten steeds  

verwijderd worden.

> Het recyclagepark is enkel bedoeld voor beperkte hoeveel-
heden bouw- en sloopafval. Voor grotere hoeveelheden 
contacteert u een ophaalfirma. 

> Een brochure over selectief slopen kan verkregen worden 
bij de milieudienst en op het recyclagepark. 

PORSELEIN EN KERAMISCH AFVAL
 Borden en tassen, faience, keramische vloer- en muur- 

tegels, lavabo’s, wc’s, porseleinen siervoorwerpen 
(niet-porseleinen of niet-keramische onderdelen  
zo veel mogelijk verwijderen)!

 Aarde en zand, graszoden, assen, kattenbakvulling, gips-
afval, niet-keramische bouwmaterialen (bv. bakstenen, 
betonmaterialen, dakpannen), steenpuin, glas, asbest- 
afval, pyrexschotels.

KURK
Alle voorwerpen uit zuiver kurk: kurken stoppen,  
onderleggers in kurk, overschotten kurk op rol, overschotten 
kurkplaten voor isolatie.

 Synthetische kurken, wand- en vloertegels.

ASBEST
 Bouwmaterialen die asbestvezel bevatten in gebonden 

toestand zoals sommige golfplaten, dak- en gevelleien, 
schouw- en afvoerpijpen, imitatiemarmer, asbestcement-
platen, vensterdorpels, afvoergoten, onderdakplaten, 
vloertegels, bloembakken, eternietplaten.

 Ongebonden asbest, losse asbestvezel zoals oude plaas-
terisolatie rond verwarmingsbuizen en afdichtingstouw, 
bouwafval dat geen asbestvezels bevat.

Asbest werd vroeger veel gebruikt in zeer uiteenlopende 
toepassingen. Na de vaststelling dat het inademen van 
asbestvezels ernstige gevolgen kan hebben voor de gezond-
heid, werd het gebruik van asbest in nieuwe toepassingen of 
hergebruik verboden. Spring daarom zeer zorgzaam om met 
het asbestmateriaal. 

Asbest kan enkel verpakt aangeleverd worden op het 
recyclagepark. Breek het asbestmateriaal niet, verpak het in 
zijn geheel. Ga ook bij het laden en lossen van asbestplaten 
voorzichtig te werk. Een gratis brochure met uitgebreide 
informatie over asbesthoudende bouwmaterialen en hoe u er 
veilig moet mee omgaan, is verkrijgbaar bij de milieudienst.

ZUIVER STEENPUIN EN BETONAFVAL
 Bakstenen, ongewapende en gewapende betonnen 

bouwmaterialen, gewone dakpannen.

 Aarde en zand, graszoden, assen, kattenbakvulling,  
gipsafval, porselein en keramiek (borden, tassen, sier-
voorwerpen, wc’s, lavabo’s), faience en tegels, asbest- 
afval, asfalt, elektriciteitsleidingen en kabels, buizen van 
gas- en waterleidingen, niet-stenig bouwwerfafval (o.a. 
siliconenspuiten, blikken, verpakkingen, zakken, folies, 
plastiek, glas, hout, papier en karton), isolatiematerialen, 
roofing, pleisterwerk (paardenhaar + stro- / houtafval).

AFGEDANKTE ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE 
TOESTELLEN
INZAMELING
> Via de verkoper van elektrotoestellen  

(terugnameplicht – kosteloos).
> Via recyclagepark (overdekte ruimte).
> Via Kringwinkel (uitsluitend herbruikbare toestellen). 

AANDACHTSPUNT 
> Niet defecte toestellen worden best aangeboden aan  

Kringwinkel.

VLAK GLAS
 Zuiver wit vlak glas, gekleurd vlak glas, draadglas,  

tuindersglas.

 Zand en steen, flessenglas, hout, siliconentuben, TL- 
Lampen, microwave oven glas, keramiek, gemengd afval.

AANDACHTSPUNT 
> Het vlak glas moet ontdaan zijn van vreemde materialen, 

zoals o.a. omlijstingen.

HOUTAFVAL
 Zuiver stukhout, bekistingshout, paletten, balken,  

fruitkistjes, geverfd hout, spaanplaat (zuiver of bekleed 
met fineer, melamine of papier), triplex, multiplex, osb.

 Met chemische middelen doordrenkt hout zoals van 
carports en tuinschermen, spoorbiels, spaanplaat bekleed 
met pvc of laminaat, rottend of beschimmeld hout.

AANDACHTSPUNT
> Verwijder zo veel mogelijk niet-houten materialen  

(bv. deurkrukken, sloten, beslag).

KLEIN GEVAARLIJK AFVAL
 Verven en inkten, stoffen of producten met kwik, lijmen, 

oplosmiddelen, zuren en basen, oliën en vetten, TL- en 
spaarlampen, batterijen (tip: spaar het milieu en kies voor 
herlaadbare batterijen), injectienaalden (af te leveren in 
speciale naaldcontainer), schoonmaakmiddelen.

 Oude en vervallen geneesmiddelen (die brengt u naar  
de apotheker).

 Lege spuitbussen van voedingsmiddelen en cosmetica 
(horen bij PMD).

 Gloeilampen (horen bij huisvuil, let op: verpak ze goed).
 Gasflessen (meer info vindt u op www.febupro.be). 
 Munitie (verwittig de politie).

AANDACHTSPUNT 
> Meng de gevaarlijke stoffen NOOIT en laat ze zoveel 

mogelijk in de originele verpakking.

Meer info: www.ovam.be.

MATRASSEN
Deponeer de oude matras in de speciale  
matrasinzamelunit. Geen kapotte matrassen.

AANDACHTSPUNT
> Droog binnenbrengen.

Recyclagepark Afval

U dient zich minimum  
15 minuten vóór sluitingstijd  
aan te bieden aan de ingang  
van het recyclagepark.

CONTACTGEGEVENS 

056 68 81 14 

milieudienst@ 
wortegem–petegem.be

Verantwoordelijke  
recyclagepark :  
Christophe Poupaert,  
milieuambtenaar. 

Parkwachters :  
Torsten Vanmeenen en  
Stefaan Tomme.

SLUITINGSDAGEN 2022

> Zaterdag 01.01.2022
> Zaterdag 02.04.2022  

enkel open in de voormiddag  
9.30 u. - 12 u.

> Donderdag 26.05.2022
> Donderdag 21.07.2022
> Dinsdag 01.11.2022
> Woensdag 02.11.2022
> Zaterdag 12.11.2022
> Dinsdag 15.11.2022
> Zaterdag 24.12.2022  

enkel open in de voormiddag 
9.30 u. - 12 u.

> Zaterdag 31.12.2022  
enkel open in de voormiddag 
9.30 u. - 12 u.

Twijfel? 
Vraag raad aan de 
parkwachter! 

i



LUIERAFVAL
 Babyluiers, incontinentieafval, wegwerpbedonderleggers.

 Restafval, papier en plastiek, maandverband, washandjes,  
stretchbroekjes.

INZAMELING
> Uitsluitend via recyclagepark in de verplichte luierafvalzakken.

AANDACHTSPUNT
> Knoop de luierzak goed dicht met het sluitingssysteem van de zak 

zelf. Gebruik geen lintjes, spanbanden of andere materialen om de 
zak te sluiten. 

> Gooi de zakken in de container; zakken leeggieten is niet toegelaten. 

METALEN – SCHROOT
 Metalen voorwerpen en materialen, fietsen (ontdaan van banden!), 

metalen badkuipen, metalen omheiningen, metaaldraad, lood, zink, 
koper, aluminium.

 PMD-afval (drankblikken, spuitbussen), blikken verpakkingen  
(bv. verfblikken), elektrische en elektronische toestellen, gas- 
houders, mazouttanks (tenzij met reinigingsattest), autowrakken, 
fietsen met banden, velgen met banden.

AANDACHTSPUNT 
> Elektrische en elektronische toestellen behoren niet tot deze fractie.
> Niet-metalen onderdelen zoveel mogelijk verwijderen.
> Indien u een afspraak heeft om zowel brandbaar grofvuil als  

metalen voorwerpen op dezelfde dag te laten ophalen dan dienen 
beide fracties duidelijk gescheiden aangeboden te worden, gezien ze 
afzonderlijk worden opgehaald.

PIEPSCHUIM – ISOMO
 Zuiver wit piepschuim met bolletjesstructuur.

 Piepschuimschilfers, verpakkingsschaaltjes van etenswaren  
(fruit, vlees, kaas), bevuilde viskisten, piepschuim dat geen  
bolletjesstructuur heeft, gekleurd piepschuim, polyurethaan of 
andere isolatiemiddelen. 

AANDACHTSPUNT 
> Breek grote stukken piepschuim in kleinere stukken voor u ze in  

de inzamelzak gooit.

KALK- EN GIPSAFVAL 
 Pleisterwerk van gips, ander gipsafval, gipsplaten 

 Oud pleisterwerk met paardenhaar (apart houden van het andere 
gipsafval)

 Oude plaasterisolatie van verwarmingsbuizen (kan asbest  
bevatten), aarde en zand, bouwafval dat geen gips is.

HARDE PLASTICS
 Alle harde plastics (kunststofachtige materialen die breken of  

splinteren bij het vervormen), die niet bij de fractie PMD horen  
zoals: plastieken tuinstoelen, -tafels en –banken, PE-buizen en 
PE-pijpen, plastieken emmers, harde plastieken bakken, dozen en 
pallets, bumpers, plastieken speelgoed, PVC-buizen niet langer dan 
2 meter.

 Kleine plastieken voorwerpen, PVC profielen, rolgordijnen,  
PVC buizen, elektrotoestellen, speelgoed of elektro op batterijen, 
bidons of flessen die gevaarlijke producten hebben bevat, zachte 
kunststoffen zoals folies of dekzeilen, golfplaten versterkt met 
vezels, samengestelde materialen, inktpatronen, PMD afval.

AANDACHTSPUNT 
> Niet-plastieken onderdelen maximaal verwijderen.
> Alle plastics moeten ontdaan zijn van metalen onderdelen.
> Geen plastieken voorwerpen uit PVC!

LANDBOUWFOLIES
 Veegschoon aangeboden landbouwfolies.

 Gewone plastiekfolies, zakken of plastieken verpakkingsafval, 
vijverfolies, antiworteldoeken, geotextiel.

AANDACHTSPUNT
> De landbouwfolies dienen veegschoon aangeboden te worden.

GEBRUIKTE GASFLESSEN
Lege gasflessen van butaan en propaan moeten ingeleverd worden bij 
een verdeler. Check  www.febupro.be voor een verdeler in uw buurt.

Geperforeerde gasflessen (campinggas) mogen in de metaalcontainer. 
Niet geperforeerde gasflessen voor eenmalig gebruik en gaspatronen 
mogen bij het Klein Gevaarlijk Afval (KGA).

GROENAFVAL
 Grasmaaisel, bladeren, plantenresten, haagscheersel, onkruid,  

verwelkte bloemen, boomwortels (diameter < 40cm),  
boomstammen (diameter < 10cm).

 Groente- en fruitafval, etensresten, aarde, grond, boomwortels  
(diameter > 40cm), boomstammen (diameter > 10cm).

AANDACHTSPUNT
> Composteer uw tuinafval thuis. Een compostvat of -bak bestellen 

kan via 0800 90 270.
> Heeft u veel grasafval? Dan kiest u misschien beter voor een mulch-

maaier. Het gras wordt tijdens het maaien fijngesnipperd, waarna het 
blijft liggen en zo uw gazon voedt.

> Beperk uw gazon tot een minimum en creëer een kruidentuin of 
werk met bodembedekkers.

> Maak een origineel decoratiestuk van een boomstronk door in de 
holtes bijvoorbeeld vetplantjes te planten. 

AUTOBANDEN
 Rubberbanden van personenwagens, lichte bestelwagens,  

4x4-wagens, caravans en aanhangwagens.

 Banden van professionele activiteiten, banden van landbouw- 
voertuigen, banden van vrachtwagens, banden van motoren en 
scooters, al deze banden moeten achtergelaten worden bij de  
leverancier.

INZAMELING 
> Via uw bandenleverancier (terugnameplicht alle types).
> Via recyclagepark.

AANDACHTSPUNT
> Op het recyclagepark worden maximum 4 autobanden per gezin per 

jaar aanvaard.
> Verwijder de velgen.

Afval

IVLA haalt bij meer dan 100.000 inwoners afval op. Dit vraagt heel wat organisatie, en soms kan er iets mis lopen. Hebt u een probleem? Hebt u een klacht? Bel dan ons gratis nummer 0800 90 270  
(elke weekdag bereikbaar tussen 8 u. en 18 u. en op zaterdagvoormiddag tussen 9 u. en 12 u.). Bij de IVLA-infolijn kunt u ook terecht voor de reservatie van een ophaling van grof vuil of snoeihout aan huis.  
Bespaar uzelf de kosten van een telefoontje naar uw gemeente, bel bij een vraag of een probleem gratis de IVLA-infolijn. 



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

WAT NIET IN DE NIEUWE BLAUWE ZAK MAG

OPGELET!

Duw plastic flessen 
plat, zet de dop erop.

Flessen of andere verpakkingen goed  
leeggieten of –schrapen.

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

Regels voor een goede 
recyclage

  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 dop

  Verpakkingen met minstens 
een van de volgende pictogrammen

  Verpakkingen van motorolie en smeermiddelen, 
pesticiden, lijm, verf en vernis, siliconenkits

  Verpakkingen met een grotere inhoud dan 8 liter

  Piepschuim

  Andere  
voorwerpen

Niets vast-
maken aan
de buitenkant.

PMD
DRANKKARTONSMETALEN VERPAKKINGEN

Drank- en  
conserven-

blikken

Spuitbussen

Bakjes en schaaltjes Deksels, 
doppen en 

kroonkurken

Folies Zakken en zakjes

Schaaltjes, vlootjes  
en bakjes 

Potjes en tubes 

Flacons

Flessen

PLASTIC VERPAKKINGEN

NOG SORTEERTWIJFELS OVER VERPAKKINGEN?  
GA NAAR BETERSORTEREN.BE
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Vervuild of vettig papier en karton 
horen nooit bij papier-karton.

Sorteertwijfels? Ga naar betersorteren.be

Houdt je pizzadoos 
het niet proper?
Dan is ze voor 
bij het restafval.
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houden
containers

Glas-

proper.

hun

graag
omgeving

Laat geen 
afval achter. Vermijd 

een boete.

Ooh! 
Neee!


