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Inzamelregels en tips

Restfractie
Gele zak 30 liter: 1 euro.
Gele zak 60 liter: 1,50 euro.

•	 Het	is	verboden	andere	recipiënten	(plastic	fl	essen,	kleine-
re	zakjes...)	aan	de	gele	zak	vast	te	maken.

•	 Maximaal	gewicht	per	zak:	15	kg.
•	 Met	krop,	niet	met	plakband	of	met	twee	kroppen.

GFT (groente-, fruit- en tuinafval)
Container 40 liter: gele sticker 0,90 euro.
Container 140 liter: rode sticker 1,80 euro.
Jaarlijkse abonnementsformule mogelijk.

•	 Zorg	ervoor	dat	het	deksel	gesloten	is,	dat	de	handgreep	naar	
de	straatkant	gericht	is	en	dat	er	een	sticker	aan	bevestigd	is.

•	 Regelmatig	 reinigen	 en	 een	 krant	 onderin	 de	 container	
leggen,	voorkomt	geurhinder	in	de	zomer	en	vastvriezen	van	
GFT	in	de	winter.

•	 Stamp	het	GFT	NIET	 aan,	om	problemen	bij	het	 ledigen	 te	
voorkomen.

•	 Hang	geen	grote	biozak	 in	 de	 container.	Gebruik	 enkel	 de	
kleine	biozakjes	van	ILvA.	

•	 Meld	defecten,	diefstal	of	andere	problemen	met	de	container	
op	het	nummer	053-85	85	45.	Je	wordt	zo	snel	als	mogelijk	
geholpen.	Ook	een	onleesbaar	of	verwijderd	adresetiket	kan	
je	zo	gratis	laten	vervangen.

•	 Je	kreeg	de	container	in	bruikleen.	Hij	hoort	bij	jouw	woning.	
Beschadig	of	verhuis	hem	niet.

•	 Bij	verhuis:	laat	de	GFT-container	leeg	en	uitgewassen	achter.	
Neem	hem	niet	mee.	

 Papier & Karton	inzameling gratis.

•	 Je	biedt	het	papier	en	karton,	vrij	van	ander	afval,	
aan	in	kartonnen	dozen	of	in	bundels	die	worden	
samengebonden	met	een	natuurtouw.

•	 Het	gewicht	van	elke	kartonnen	doos	of	elke	
samengebonden	bundel	is	beperkt	tot	15	kg.

Wat wel?
Papieren	zakken	en	kartonnen	dozen,	tijdschriften,	
kranten	en	folders,	boeken,	schrijf-	en	printpapier.

Wat niet?
Vuil	of	vettig	papier	en	karton,	aluminiumfolie	en	-zakjes,	
cellofaanpapier,	behangpapier.

Opmerking:
Verwijder	plastic	folie	van	kranten,	tijdschriften	en	folders.

 Glas	inzameling gratis.

•	 Transparante	glazen	fl	essen,	bokalen	en	fl	acons,	
uitgespoeld	en	vrij	van	afval	(choco,	mayonaise,	confi	tuur,	
mosterd,	ketchup...),	op	de	stoep	aanbieden	in	een	stevige	
en	vaste	recipiënt	(emmer,	kuip,	bak,	krat,	vat,	mand…)	en	
dus	zeker	niet	los,	in	zakken	of	in	kartonnen	dozen.	Ook	
plooiboxen	zijn	niet	toegelaten.

•	 Hittebestendig	glas	(bv.	ovenschotels	en	kookplaten),	
porselein	en	aardewerk,	stenen	fl	essen	en	kruiken,	
opaalglas	en	kristal,	vlak	glas	zoals	ruiten	en	spiegels,	
lampen	en	TL-lampen	worden	niet	aanvaard.

•	 Onzuiverheid	kan	een	reden	zijn	om	het	aangeboden	glas	
niet	mee	te	nemen!

•	 Metalen	deksels	horen	bij	PMD,	kunststof	deksels	moeten	
bij	de	restfractie.	Verwijder	dus	steeds	de	deksels	van	
glazen	potten	of	fl	essen.

•	 Het	max.	gewicht	per	gevulde	recipiënt	is	beperkt	tot	15	kg.

•	 Zet	je	afval	op	een	veilige	plaats	op	de	stoep	voor	je	
woning.
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Snoeiafval / Tuinafval
Tot 20 kg: 1 euro.

Boven 20 kg: Per begonnen schijf
van 10 kg: 0,50 euro extra.

•	 Snoeihout/tuinafval	wordt	op	
bepaalde	dagen	ingezameld	in april, 
augustus en november.

•	 Vraag	 de	 inzameling	 tijdig	 aan	 via	
www.ilva.be	of	via	het	nummer	053-85	
85	45.	

•	 Stapel	 het	 tuinafval	 ordelijk	 op	 de	
stoep,	zodat	voorbijgangers	niet	wor-
den	gehinderd.

•	 Takken,	 struiken,	 bomen	 en	
wortelstronken	 moeten	 verkleind	
worden	zodat	de	lengte	ervan	beperkt	
is	tot	1,50	meter	en	de	diameter	van	de	
afzonderlijke	stukken	tot	0,15	meter.

•	 Takken	 bind	 je	 samen	met	 een	 touw	
(niet	 met	 metaaldraad!),	 waarbij	 de	
bundel	de	diameter	van	0,30	meter	en	
het	gewicht	van	25	kilogram	niet	mag	
overschrijden.

•	 Materialen	 die	 je	 door	 hun	 aard	 en	
omvang	 niet	 kan	 samenbinden,	 zo-
als	bladeren,	gras	of	fijne	 takjes,	mag	
je	aanbieden	 in	een	open	(stevige	en	
regenbestendige)	 recipiënt	 (emmer,	
kuip...)	die	kan	leeggegoten	worden.

•	 Na	 inzameling	 krijg	 je	 een	 betalings-
uitnodiging	 in	de	brievenbus.	Zolang	
die	 niet	 is	 betaald,	 heb	 je	 geen	 toe-
gang	tot	het	recyclagepark.	Je	kan	het	
verschuldigde	bedrag	ook	daar	beta-
len	aan	de	zuil.	

PMD
Blauwe zak: 0,25 euro.

•	 Het	 is	 verboden	 PMD-verpakkingen	
(zoals	 plastic	 bidons)	 vast	 te	 maken	
aan	 de	 buitenkant	 van	 de	 blauwe	
PMD-zak.

•	 Bind	de	 zak	dicht	met	de	 linten,	 niet	
met	plakband.	

•	 Het	 PMD,	 vrij	 van	 ander	 afval,	 op	
de	 stoep	 aanbieden	 in	 een	 degelijk	
gesloten,	voorgeschreven	blauwe	zak	
met	ILvA-logo.

Grofvuil
Tot 20 kg: 6 euro.

Boven 20 kg: Per begonnen schijf
van 10 kg: 3 euro extra.

•	 Je	vraagt	de	inzameling	aan	via	
www.ilva.be	of	via	053-85	85	45.	Je	kiest	
de	datum	van	inzameling	uit	de	voorge-
stelde	data.	

•	 Stapel	het	grofvuil	ordelijk	op	de	stoep,	
zodat	 voorbijgangers	 niet	 worden	 ge-
hinderd.

•	 Losse	houten	planken	mogen	niet	korter	
zijn	dan	0,50	meter,	maar	ook	niet	langer	
dan	1,50	meter.	Meer	dan	drie	stuks	bind	
je	samen	in	bundels	die	één	persoon	kan	
dragen.

•	 Elektrische	 en	 elektronische	 apparaten	
zijn	geen	grofvuil.	Je	kan	er	mee	terecht	
bij	de	verkoper,	in	geval	van	een	nieuwe	
aankoop.	Ze	kunnen	ook	naar	het	recy-
clagepark.

•	 Na	 inzameling	krijg	 je	een	betalingsuit-
nodiging	 in	 de	 brievenbus.	 Zolang	 die	
niet	is	betaald,	heb	je	geen	toegang	tot	
het	 recyclagepark.	 Je	 kan	 het	 verschul-
digde	bedrag	 ook	 daar	 betalen	 aan	 de	
zuil.	

Opgelet!
Op	 het	 recyclagepark	 is	 de	 definitie	 van	
wat	mag	worden	aangeboden	bij	het	grof-
vuil	strikter.	Daar	moet	het	hout	en	het	me-
taal	 van	 het	 grofvuil	 worden	 gescheiden.	
Wat	in	een	huisvuilzak	(of	grijze	container	
in	Oosterzele)	kan,	wordt	ook	op	het	recy-
clagepark	niet	als	grofvuil	toegelaten.

Op 1 juni 2019 veranderen 
de regels voor de inzameling 
van PMD. Tot dan gelden de 
huidige regels . 

We informeren je nog tijdig 
wat er allemaal verandert!

Opgelet
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Tip

Je mag je afval ten vroegste om 19u de avond voor de inzameling buitenzetten. Vanaf 6u komt ILvA langs.

April

Meer in de blauwe zak

Wat verandert er bij ILvA?

Vanaf 1 juni 2019 mag er veel 
meer bij het PMD. Je krijgt daar nog 
informatie over in de weken ervoor. 
In april en mei moet je de huidige 
regels volgen:
Enkel Plastic Flessen en Flacons
Metalen verpakkingen
Drankkartons

P

D
M

Geen plooiboxen meer voor glas



Plooiboxen zijn niet 
stevig genoeg om glas 
in aan te bieden. Zeker 
wanneer de laders het 
glas in de vrachtwagen 
gooien, klapt zo’n box 
gemakkelijk dicht. 
Dat dit tot vervelende 
situaties leidt, zie je op de 
foto hiernaast. 
Daarom laten we vanaf 
nu geen plooiboxen 
meer toe!

1. Meer in de blauwe zak

2. Geen plooiboxen meer voor glas

3. Wijziging openingsuren recyclageparken 
Aalst I en Haaltert (zie info recyclageparken)
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APRIL 2019
MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG

RP

1 week 14 2 

9 

16 

23 

30 

3 

10 

17 

24 

1 

4 

11 

18 

25 

5 

12 

19 

26 

6 

13 

20 

27 

7 

14 

21 

28 

2 3 4 5

8 week 15

15 week 16

22 week 17

29 week 18

LEGENDE
GFT     

Glas

Papier/Karton

PMD

Restfractie

Textiel 

Grofvuil en snoeiafval: 
enkel op afroep 
via 053-85 85 45
of www.ilva.be
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Tip

Je mag je afval ten vroegste om 19u de avond voor de inzameling buitenzetten. Vanaf 6u komt ILvA langs.

Composteren kan je gemakkelijk zelf doen in 
de eigen tuin. Het bespaart je de uitgave voor 
een GFT-inzameling én het is goed voor het 
milieu. Je afval hoeft niet verplaatst te worden 
en je maakt zo je eigen bodemverbeteraar. 

Heb je een kleine tuin? 
Gebruik dan een compostvat. 
Heb je een grote tuin, kies dan voor een 
compostbak of een composthoop.

Check bij je gemeente of je je GFT-container 
gratis kan ruilen voor een compostvat!

Composteren kan je leren!

Meer info
Kijk ook eens op 
www.vlaco.be.

Thuiscomposteren:
gratis
goed voor het milieu

Groot of klein, oud of jong ... iedereen kan composteren!

Geregeld geven we 
een workshop of 
een infoavond over 
thuiscomposteren 
of over creatief 
zijn met je tuin- of 
snoeiafval. 
Raadpleeg 
onze website of 
Facebookpagina 
voor de data en 
details.

Mei

Verbeter je grond met compost! 
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MEI 2019
MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG

RP
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6 week 19
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LEGENDE
GFT     

Glas

Papier/Karton

PMD

Restfractie

Textiel 

Grofvuil en snoeiafval: 
enkel op afroep 
via 053-85 85 45
of www.ilva.be

74 Herzele.indd   7 23/01/19   12:12



Tip

Je mag je afval ten vroegste om 19u de avond voor de inzameling buitenzetten. Vanaf 6u komt ILvA langs.

Juni
Eindelijk! Veel meer 
verpakkingen in je PMD-zak

Op 1 juni 2019 veranderen de 
sorteerregels voor PMD. Je kan veel 
meer verpakkingsafval kwijt in de 
blauwe zak (of in de PMD-container 
op het recyclagepark) dan voorheen. 
Dat is een goeie zaak, want zo 
kunnen we veel meer verpakking 
recycleren! 

Meer info
Je hebt in mei een folder over die 
regels in de brievenbus gekregen. 
Heb je die gemist? Kijk dan gerust 
op www.ilva.be. Je vindt er alle info 
over welk afval je wel of niet bij het 
PMD mag gooien.   

Nieuwe regels
vanaf 1 juni

Opgelet
In de zomermaanden moet je je 

afval vóór 5u buiten zetten. 
In geval van hoge temperaturen 

starten de ILvA-ploegen immers een 
uurtje vroeger dan normaal. 

5
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RP

8 juni
Recyclagepark

A�  igem 
gesloten om 12u.

Uitzonderlijke 
sluitingsdagen

recyclageparken

JUNI 2019

RP
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3 week 23
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RP

LEGENDE
GFT     

Glas

Papier/Karton

PMD

Restfractie

Textiel 

Grofvuil en snoeiafval: 
enkel op afroep 
via 053-85 85 45
of www.ilva.be
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tip

Je mag je afval ten vroegste om 19u de avond voor de inzameling buitenzetten. Vanaf 6u komt ILvA langs.

Juli

5

Opgelet
In de zomermaanden moet je je 

afval vóór 5u buiten zetten. 
In geval van hoge temperaturen 

starten de ILvA-ploegen immers een 
uurtje vroeger dan normaal. 

Doorzichtige glazen fl essen, fl acons, potjes en bokalen. 



Wat mag NiET?

Wat mag? Bied het glas aan in een 
stevige en vaste recipiënt 
(emmer, kuip, bak, krat, vat, 

mand) 

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



Het maximaal gewicht (gevuld) 
is beperkt tot          klklkk              

Glas: helder uitgelegd!

Glas mag NiET los, in zakken, 
in kartonnen dozen of in een 

plooibox worden aangeboden!

15 kg
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JULI 2019

RP

MAANDAG DINSDAG
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GFT     
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Papier/Karton

PMD

Restfractie

Textiel 

Grofvuil en snoeiafval: 
enkel op afroep 
via 053-85 85 45
of www.ilva.be
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Tip

Je mag je afval ten vroegste om 19u de avond voor de inzameling buitenzetten. Vanaf 6u komt ILvA langs.

Augustus
Bied je afval goed aan!

Zakken die met plakband of op een 
andere manier zijn dicht gemaakt 
(bijvoorbeeld geknoopt, geplakt 
of met 2 kroppen),  worden niet 
meegenomen.

Gele zak: 
met één krop die groot 
genoeg is om als “handvat” te 
dienen, bijvoorbeeld te maken 
met de strips die bij de zakken 
zijn gevoegd.

GFT-container:
door de sticker te kleven rond 
het handvat, op zo’n manier dat 
de lader hem gemakkelijk kan 
verwijderen. Kleef hem dus niet 
te strak!

te strak gekleefde stickers kunnen niet 
gemakkelijk verwijderd worden, wat veel 
tijdverlies betekent. Een GFT-container 
met te strak gekleefde sticker wordt 
daarom niet geledigd.

PMD-zak:
door de linten van de 
trekbandsluiting te knopen. 
Gebruik een blauwe zak met 
het ILvA-logo. 

GOED FOuT




 



Opgelet
In de zomermaanden moet je je 

afval vóór 5u buiten zetten. 
In geval van hoge temperaturen 

starten de ILvA-ploegen immers een 
uurtje vroeger dan normaal. 

5
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AUGUSTUS 2019
MAANDAG
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GFT     
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Papier/Karton

PMD

Restfractie

Textiel 

Grofvuil en snoeiafval: 
enkel op afroep 
via 053-85 85 45
of www.ilva.be
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tip

Je mag je afval ten vroegste om 19u de avond voor de inzameling buitenzetten. Vanaf 6u komt ILvA langs.

WEL NiET
Vloeistoff en (bv. soep, melk, 
koffi  e …)
Sauzen, vet en oliën
theezakjes en koffi  epads
Asresten en houtskool
Beenderen en boutjes
Aarde en zand
Schelpen van mosselen, 
oesters …
Kattenbakvulling en 
vogelkooizand
Mest
Stof uit de stofzuiger
Wegwerpluier en ander 
hygiëneafval
Dierenkrengen en dierlijk 
(slacht-)afval
Kurk
Behandeld hout (met verf, 
vernis of impregneermiddel)
plastiek, glas, metalen
Grof ongesnipperd snoeihout, 
dikke takken

Schillen en resten van fruit,
groenten en aardappelen

Dierlijk en plantaardig 
keukenafval en etensresten

Broodresten
Koffi  edik, papieren koffi  efi lter

papier van keukenrol
Noten en pitten

Vlees- en visresten, schaal-
dierresten 

Vaste zuivelproducten (kaas-
resten)

eieren, eierschalen
Fijn tuin- en snoeiafval

(bladeren, gras,  
onkruid, haagscheersel,

versnipperd snoeihout …)
Kamer- en tuinplanten

Schaafkrullen en zaagmeel 
van onbehandeld hout

Elk gezin krijgt een GFT-container 
ter beschikking. Deze container 
is gekoppeld aan de woning en 
blijft eigendom van ILvA. Op de 
zijkant vermeldt een sticker het 
adres waartoe hij behoort. 
Controleer regelmatig of de stic-
ker er nog hangt en of je adres 
nog leesbaar is. 

Bel  
053/85 85 45  
als:
je GFT-container kapot is 
de adressticker verdwenen of 
onleesbaar is 
je wil thuiscomposteren en je 
de GFT-container niet langer 
nodig hebt
je een extra GFT-container wil
je wil omruilen naar een 
grotere of kleinere container 

Je groente-, fruit- en tuinafval

September
Opgelet

In de zomermaanden moet je je 
afval vóór 5u buiten zetten. 

In geval van hoge temperaturen 
starten de ILvA-ploegen immers een 

uurtje vroeger dan normaal. 

5
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MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG
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LEGENDE
GFT     

Glas

Papier/Karton

PMD

Restfractie

Textiel 

Grofvuil en snoeiafval: 
enkel op afroep 
via 053-85 85 45
of www.ilva.be
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Tip

Je mag je afval ten vroegste om 19u de avond voor de inzameling buitenzetten. Vanaf 6u komt ILvA langs.

Ook bij jou in de buurt is er een Kringwinkel:

www.dekringwinkel.be.

Oktober
Maak de cirkel rond in De Kringwinkel.

Breng bruikbare spullen naar 
De Kringwinkel Repair 

Cafés
Tijdens een Repair Café proberen 
deskundige vrijwilligers gratis 
je kleding, elektro, fietsen, 
speelgoed, meubels,... te 
herstellen. 

Er is gereedschap en materiaal 
aanwezig om zoveel mogelijk 
reparaties uit te voeren. 

Info vind je op repaircafe.org!

Heb je nog bruikbare spullen, zoals meubelen, 
kleren, speelgoed, huisraad, een televisietoestel, 
boeken of elektronische apparaten? Breng ze 
tijdens de openingsuren naar De Kringwinkel. 

Een Kringwinkel haalt afgedankte goederen 
gratis bij jou op.  

Let wel, de spullen moeten nog bruikbaar zijn! 
Niemand wil afval!

In De Kringwinkel vind je zelf ook altijd wel iets 
unieks en origineels. Je steunt bovendien de 
tewerkstelling van tientallen mensen die om 
één of andere reden moeilijk in het gewone ar-
beidscircuit terecht kunnen. 
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OKTOBER 2019

RP

2 november
ALLE recyclageparken

gesloten

Uitzonderlijke 
sluitingsdagen

recyclageparken
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7 week 41

14 week 42
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28 week 44 RP

LEGENDE
GFT     

Glas

Papier/Karton

PMD

Restfractie

Textiel 

Grofvuil en snoeiafval: 
enkel op afroep 
via 053-85 85 45
of www.ilva.be
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tip

Je mag je afval ten vroegste om 19u de avond voor de inzameling buitenzetten. Vanaf 6u komt ILvA langs.

november
ILvA digitaal

Download de (gratis) 

Recycle! app
 

Wil je de data van je afvalinzameling op 
je smartphone of tablet? Download dan 
de Recycle! app. De app is erg handig en 
helemaal gratis. Je vindt er niet alleen je 
afvalkalender, je kan ook meldingen voor elke 
inzameling instellen. Zo vergeet je geen enkele 
inzameldatum!

Je kan er ook de inzamelpunten in je buurt 
raadplegen, net als de openingsuren van je 
favoriete recyclagepark.
 
De Recycle! app kan je downloaden voor 
iphone en Android. Je vindt alle info op 
www.ophaalkalender.be

Wil je de data van je afvalinzameling op 
je smartphone of tablet? Download dan 
de Recycle! app. De app is erg handig en 
helemaal gratis. Je vindt er niet alleen je 
afvalkalender, je kan ook meldingen voor elke 
inzameling instellen. Zo vergeet je geen enkele 
inzameldatum!

Je kan er ook de inzamelpunten in je buurt 
raadplegen, net als de openingsuren van je 
favoriete recyclagepark.

De Recycle! app kan je downloaden voor 
iphone en Android. Je vindt alle info op 
www.ophaalkalender.be

Ook op onze eigen website 
vind je de afvalkalender en 
alle info over de recyclage-
parken. Via Facebook ge-
ven we geregeld tips over 
hoe je afval kan vermijden 
of beter kan sorteren. 
Of als er een onverwachte 
aanpassing is, kan je via 
onze Facebookpagina op 
de hoogte blijven.  

www.ilva.be
www.facebook.com/iLvAafvalinzameling
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NOVEMBER 2019
MAANDAG

28 week 44

DINSDAG

29 

5 

12 

19 

26 

WOENSDAG

30 

6 

13 

20 

27 

DONDERDAG

31 

7 

14 

21 

28 

VRIJDAG

1 

8 

15 

22 

29 

ZATERDAG

2 

9 

16 

23 

30 

ZONDAG

3 

10 

17 

24 

1

4 week 45

11 week 46

18 week 47

25 week 48

RP

RP

2 november
ALLE recyclageparken

gesloten

Uitzonderlijke 
sluitingsdagen

recyclageparken

LEGENDE
GFT     

Glas

Papier/Karton

PMD

Restfractie

Textiel 

Grofvuil en snoeiafval: 
enkel op afroep 
via 053-85 85 45
of www.ilva.be
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tip

Je mag je afval ten vroegste om 19u de avond voor de inzameling buitenzetten. Vanaf 6u komt ILvA langs.

December

Bij ijzel of sneeuw beslist ILvA 
of er volledig, beperkt of niet 
wordt uitgereden voor afvalin-
zameling. Er wordt ook rekening 
gehouden met de strooiplan-
nen van de gemeenten en er 
wordt een controle ter plaatse 
uitgevoerd.

Zo is het dus mogelijk dat enkel 
in de berijdbare straten wordt 
gereden en dat de smalle straten 
of die straten waar het wegdek 
te gevaarlijk ligt, niet bediend 
worden. 

GFT-containers
Bij vorst kan het afval vastvriezen in de GFT-con-
tainer. Dan kan de container niet leeggemaakt 
worden. Hij wordt dan teruggeplaatst zonder je 
sticker er af te halen. Zet je container weer bin-
nen en bied hem de volgende keer weer aan. 

De vorst en koning Winter...

Te glad om te rijden?

Wat als iLvA niet kon 
langskomen?
Indien je afval een eerste keer 
niet is opgehaald, neem het 
dan weer binnen en bied het 
bij de volgende ophaalronde 
opnieuw aan. 
Mocht door gladheid ook die 
volgende ophaling niet worden 
gereden, organiseert ILvA in die 

straten een bijkomende 
inzamelronde. 
De inwoners zullen daarvan 
op de hoogte worden gebracht 
via een briefj e in de bus, 
waarop de dag van deze 
bijkomende inzameling wordt 
aangekondigd.

straten een bijkomende 

De inwoners zullen daarvan 
op de hoogte worden gebracht 
via een briefj e in de bus, 
waarop de dag van deze 

TiP

Leg een krant onderaan je GFT-
container. Dan is er minder kans 
dat je GFT vastvriest. 
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Gooi je afvalkalender niet weg, hij loopt door tot 29 maart 2020!

RP

24 & 31 december
Recyclageparken
Aalst I, A�  igem, 

Haaltert, Kluisbergen
Lede gesloten

2 januari
ALLE recyclageparken

gesloten

Uitzonderlijke 
sluitingsdagen

recyclageparken

DECEMBER 2019
MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG

week 48 26 

3 

10 

17 

24 

27 

4 

11 

18 

25 

28 

5 

12 

19 

26 

29 

6 

13 

20 

27 

30 

7 

14 

21 

28 

1 

8 

15 

22 

29 

2 week 49

9 week 50

16 week 51

23 week 52

31 1 2 3 4 530 week 1

25 

RP

RP

RP

LEGENDE
GFT     

Glas

Papier/Karton

PMD

Restfractie

Textiel 

Grofvuil en snoeiafval: 
enkel op afroep 
via 053-85 85 45
of www.ilva.be
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tip

Je mag je afval ten vroegste om 19u de avond voor de inzameling buitenzetten. Vanaf 6u komt ILvA langs.

Januari

ASBESTBEL

200 kilogram hechtgebonden asbest 
gratis naar het recyclagepark

Elk gezin mag jaarlijks 
200 kg hechtgebonden 
asbest GRATiS naar het 
recyclagepark brengen. 

Vermijd stof: bevochtig of fi xeer het materiaal.
Probeer asbestelementen niet te breken. Demon-
teer ze één voor één met de hand (losschroeven, 
losmaken).

Gebruik handwerktuigen (schroevendraaier, 
klauwhamer).

Gooi niet met asbest.

Gebruik een goed aansluitend stofmasker.
Gebruik een wegwerpoverall en doe hem buiten 
uit. Spoel ook je schoenen buiten af.

Laat het asbest zoveel mogelijk intact.  

Dek het zo snel mogelijk af. 
Gebruik aangepaste recipiënten volgens de 
grootte van de stukken (bv. asbestplatenzakken 
of container met bigbag voor golfplaten).

Pak kleine stukken asbest in.

Tips om asbest veilig 
te verwijderen

• de aanvoer bestaat enkel uit 
hechtgebonden asbest 

• druk op de “asbestbel” na het 
aanmelden met de identiteitskaart aan 
de ingangszuil

• de parkwachter komt de aanvoer 
goedkeuren

Voorwaarden
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JANUARI 2020
MAANDAG

30 week 1

DINSDAG

31 

7 

14 

21 

28 

WOENSDAG

1 

8 

15 

22 

29 

DONDERDAG

2 

9 

16 

23 

30 

VRIJDAG

3 

10 

17 

24 

31 

ZATERDAG

4 

11 

18 

25 

1 

ZONDAG

5 

12 

19 

26 

2

6 week 2

13 week 3

20 week 4

27 week 5

Inzameling kerstbomen, vrij van pot, kluit en versiering. Maximaal 2 meter hoog en 30 kilogram zwaar.

RP

RP

31 december
Recyclageparken
Aalst I, A�  igem, 

Haaltert, Kluisbergen
Lede gesloten

2 januari
ALLE recyclageparken

gesloten
1 februari

Recyclagepark
A�  igem sluit om 13u.

Uitzonderlijke 
sluitingsdagen

recyclageparken

RPRP

LEGENDE
GFT     

Glas

Papier/Karton

PMD

Restfractie

Textiel 

Grofvuil en snoeiafval: 
enkel op afroep 
via 053-85 85 45
of www.ilva.be
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Tip

Je mag je afval ten vroegste om 19u de avond voor de inzameling buitenzetten. Vanaf 6u komt ILvA langs.

Februari
Welkom op alle ILvA-recyclageparken

Aalst

Kluisbergen

Haaltert

Herzele

Erpe-Mere

Denderleeuw

Ninove

Geraardsbergen

Oosterzele

Sint-Lievens-Houtem

Zottegem

Lede

Liedekerke (heeft als enige ILvA- 
gemeente geen recyclagepark op haar 
grondgebied). 

Affligem

Galmaarden

Je mag je afval naar alle ILvA-recyclagepar-
ken brengen. Je hoeft je dus niet te beper-
ken tot het recyclagepark van je eigen ge-
meente of stad. 

Ligt het recyclagepark in de buurgemeente 
dichter bij jouw woning? Of is het recyclage-
park waar je vaak gaat dicht op de dag dat 
je je afval kwijt wil? Dan mag je gerust naar 
een ander recyclagepark gaan. De tarieven 
zijn er overal dezelfde en ook de manier van 
werken is er identiek. 

Verder in deze 
afvalkalender vind 

je de adressen en de 
openingsuren van de 

ILvA-recyclageparken. 

Alle recyclageparken

(heeft twee recyclageparken op 
haar grondgebied). 
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RP

1 februari
Recyclagepark

A�  igem sluit om 13u.
24 februari

ALLE recyclageparken
gesloten

25 februari
Recyclageparken
Aalst I  en Aalst II

gesloten

Uitzonderlijke 
sluitingsdagen

recyclageparken

FEBRUARI 2020
MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG

27 week 5 28 

4 

11 

18 

25 

29 

5 

12 

19 

26 

30 

6 

13 

20 

27 

31 

7 

14 

21 

28 

1 

8 

15 

22 

29 

2 

9 

16 

23 

1

3 week 6

10 week7

17 week 8

24 week 9 RPRP

RP

LEGENDE
GFT     

Glas

Papier/Karton

PMD

Restfractie

Textiel 

Grofvuil en snoeiafval: 
enkel op afroep 
via 053-85 85 45
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Tip

Je mag je afval ten vroegste om 19u de avond voor de inzameling buitenzetten. Vanaf 6u komt ILvA langs.

Maart

Vuil papier en karton
Behangpapier
Cellofaanpapier
Aluminiumfolie en -zakjes

Niet vergeten
•	 Het gewicht van elke kartonnen doos of elke 

samengebonden bundel is beperkt tot 15 kg.
•	 Verwijder plastic folie van kranten, tijdschriften en 

folders.
•	 Zorg ervoor dat het papier niet kan wegwaaien.

Een spiekbriefje over papier!

 

Bied het papier en 
karton aan in een stevige 
kartonnen doos, of in 
bundels die worden 
samengebonden met 
een touw.

Papier in een 
krat wordt niet 
meegenomen!

Wat mag?
Papieren zakken, kartonnen dozen, tijdschriften, 
kranten, folders, boeken, schrijf- en printpapier.

Wat mag NiET?
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MAART 2020
MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG

24 week 9 25 

3 

10 

17 

24 

26 

4 

11 

18 

25 

27 

5 

12 

19 

26 

28 

6 

13 

20 

27 

29 

7 

14 

21 

28 

1 

8 

15 

22 

29

2 week 10

9 week 11

16 week 12

23 week 13

RPRP

RP

RP

24 februari
ALLE recyclageparken

gesloten
25 februari

Recyclageparken
Aalst I  en Aalst II

gesloten
2 maart

Recyclagepark
Geraardsbergen 

gesloten
3 maart

Recyclagepark
Ninove gesloten

Uitzonderlijke 
sluitingsdagen

recyclageparken

RP

LEGENDE
GFT     

Glas

Papier/Karton

PMD

Restfractie

Textiel 

Grofvuil en snoeiafval: 
enkel op afroep 
via 053-85 85 45
of www.ilva.be
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Tarieven
De ILvA-recyclageparken

Elk gezin krijgt per kalenderjaar een vrijstelling 
van 100 kilogram recycleerbare afvalstoffen 
op het recyclagepark. Daarna geldt een globale 
korting van 10% voor wie enkel recycleerbare 
afvalstoffen aanbrengt.

Recycleerbaar
•	 AEEA (elektr. huishoudtoestellen): enkel volledige, niet-gesloopte toestellen
•	 Auto-,	motor-	&	fietsbanden	(géén vrachtwagen- of tractorbanden)
•	 Autobatterijen
•	 Batterijtjes
•	 Beton
•	 Bloempotten	in	kunststof
•	 Gipsplaten:	zonder verf, behang, pleister, ...
•	 Glas: flessen, bokalen, vlak glas
•	 Harde	plastics: tuinmeubelen, groot speelgoed, emmers, buizen, 

wasmanden, dakgoten, ...
•	 Hout: zuiver, niet rot hout, vezelplaten
•	 KGA (Klein Gevaarlijk Afval)
•	 Kunststoffolie: alle soepele verpakkingsfolie (bezemschoon)
•	 Metaal/schroot
•	 Motorolie
•	 Papier	en	Karton
•	 Piepschuim	(isomo): grote, zuivere, witte stukken
•	 Plantaardige	oliën	en	vetten
•	 PMD
•	 Steenpuin: bakstenen, metselwerk, aardewerkpannen, gresbuizen, 

natuurleien
•	 Textiel,	leder: kleding, schoeisel, linnen (aanbieden in zakken)
•	 Tuinafval: snoeiafval, gras, bladeren (geen keukenafval)
•	 Kurk,	plastic	doppen,	CD’s/DVD’s,	CD-doosjes,	kaarsen

0-2000 kg     0,05 euro/kg
2001-5000 kg     0,10 euro/kg
> 5000 kg     0,20 euro/kg
Eerste 100 kg recycleerbaar afval 0,00 euro/kg
Eerste 200 kg hechtgebonden asbest 0,00 euro/kg
Indien enkel recycleerbare materialen  -10 %

Niet-recycleerbaar 
(altijd betalend)
•	 Grof huisvuil: alle grote voorwerpen die niet 

volledig bestaan uit zuiver hout, metaal of 
de afzonderlijk in te zamelen harde plastics. 
Wat echter niet recycleerbaar is én in een 
huisvuilzak (voor Oosterzele in een grijze 
container) kan, moet huis-aan-huis worden 
aangeboden in een huisvuilzak (of grijze 
container in Oosterzele).

•	 Glas: vervuild serreglas, glazen 
siervoorwerpen, pyrexglas, Arcopal-producten

•	 Bouwmateriaal: hechtgebonden 
asbestproducten, cellenbeton (Ytong, 
Poroton), afgekapt pleisterwerk, verharde 
zakken cement, roofing, golfplaten, vervuild 
plastic, tegels, keramiek, toiletpot, lavabo, gips, 
kalk, laminaat, ...

•	 Laagwaardig of vervuild hout: geperst 
karton (unalit), spoorwegbielzen, MDF, rot 
hout, ... 
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Betalen
Je kan betalen met munten of bancontact. 

Je kan niet met biljetten betalen. 
Denk hieraan vóór je naar het recyclagepark gaat.

De geldautomaat geeft geen geld terug. 

Het teveel wordt op je gezinsrekening bewaard voor een 
volgend bezoek. Dit kan je ook zien op het ticket dat je kan 
laten afdrukken. Druk hiervoor op de ticketknop.

Niet genoeg geld bij? Druk op de kredietknop om het 
recyclagepark te verlaten. 

Je krijgt vijf dagen de tijd om je schuld te vereffenen. Hierna 
wordt een extra administratiekost van 5 euro aangere-
kend. De gegevens voor de overschrijving vind je terug op 
het ticket dat je ontvangt bij het gebruik van de krediet-
knop.

Andere schuld bij ILvA? Geen toegang tot het 
recyclagepark.

Heb je voor een andere dienst van ILvA (zoals de inzame-
ling van grofvuil of snoeiafval/tuinafval aan huis) nog niet 
betaald? Dan kan je het recyclagepark niet binnen. 
Je kan je schuld wel betalen aan de zuilen, waarna je wel 
toegang krijgt. 

100 kilogram recycleerbaar afval gratis. 
Elk kalenderjaar mag je gezin de eerste 100 kilogram 
recycleerbaar afval gratis brengen. Die 100 kilogram is niet 
zomaar. Ze voorkomt dat je een tweede keer moet betalen 
voor bijvoorbeeld elektrische apparaten waarvoor je bij 
aankoop al een recyclagebijdrage neertelde. Gebruikte je 
de 100 kilogram al voor andere soorten recycleerbaar afval? 
Dan heb je het voordeel genoten en betaal je toch als je op 
een later moment eens elektro brengt. 

Maar wat als je meer dan 100 kilogram 
elektro-afval brengt? 
In een pechjaar, met veel kapotte toestellen, kan je inder-
daad veel afval hebben dat in principe gratis is. Het daarop-
volgende jaar zal je dan heel wat minder afval hebben. Toch 
zal je ook dat jaar 100 kilogram recycleerbaar afval kunnen 
brengen zonder te moeten betalen. Op termijn van jaren 
doe je zeker “winst”, want gemiddeld brengt een gezin ei-
genlijk maar 36 kilogram van zo’n afval per jaar.

Wil je je afval waar je al een bijdrage 
voor betaalde altijd gratis brengen?
Het is mogelijk afval waar je al een recyclagebijdrage 
voor betaalde steeds gratis te brengen. Hiervoor dien je 
in december een afstandsverklaring te ondertekenen, 
waardoor je je vrijstelling van betaling van 100 kilogram 
recycleerbaar afval in het volgende kalenderjaar verliest, 
maar volgend afval wel gratis kan brengen: KGA, afgedankte 
elektrische en elektronische apparaten (AEEA), plantaardige 
oliën en vetten, motorolie, autobanden (maximum 4), 
autobatterijen en batterijtjes. 
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Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag

GEsLOTEn

8u30 - 14u30 8u30 - 14u30 8u30 - 14u30 9u - 16u

Aalst II
Erpe-Mere

Galmaarden
ninove

Zottegem

Denderleeuw
Haaltert
Herzele

Affligem
Kluisbergen

Lede

GEsLOTEn

Alle 
recyclageparken 

open
13u - 19u 13u- 19u 13u - 19u 13u - 19u

Aalst I
Affligem

Denderleeuw
Geraardsbergen

Haaltert
Herzele

Kluisbergen
Lede

Oosterzele
sint-Lievens-Houtem

Aalst I
Affligem
Haaltert

Kluisbergen
Lede

Aalst I
Aalst II

Erpe-Mere
Galmaarden

Geraardsbergen
ninove

Oosterzele
sint-Lievens-Houtem

Zottegem

Aalst II
Denderleeuw

Erpe-Mere
Galmaarden

Geraardsbergen
Herzele
ninove

Oosterzele
sint-Lievens-Houtem

Zottegem

• Aalst I
Bergemeersenstraat 143

• Aalst II (Hofstade) 
spuimeersenweg 1

• Affligem
Geertruidebaan 54

• Denderleeuw 
Thontlaan 42  

• Erpe-Mere
Keerstraat 3

•	 Lede
Kleiweg 20

•	 Ninove 
Pamelstraat Oost 455

•	 Oosterzele
Lange Ambachtstraat 38

•	 Sint-Lievens-Houtem
Bussegem 1A

• Zottegem
Ballingsweg 19

• Galmaarden
Brusselstraat 23 B 

• Geraardsbergen
Dagmoedstraat 80

• Haaltert 
stationsstraat 205A

• Herzele  
Mergellaan 79

• Kluisbergen
Oudenaardebaan 12

Openingsuren recyclageparken
A

dr
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Let op: er staan extra sluitingsdagen in de afvalkalender, aangeduid met

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag

GEsLOTEn

8u30 - 14u30 8u30 - 14u30 8u30 - 14u30 9u - 16u

Aalst II
Erpe-Mere

Galmaarden
ninove

Zottegem

Denderleeuw
Haaltert
Herzele

Affligem
Kluisbergen

Lede

GEsLOTEn

Alle 
recyclageparken 

open
13u - 19u 13u- 19u 13u - 19u 13u - 19u

Aalst I
Affligem

Denderleeuw
Geraardsbergen

Haaltert
Herzele

Kluisbergen
Lede

Oosterzele
sint-Lievens-Houtem

Aalst I
Affligem
Haaltert

Kluisbergen
Lede

Aalst I
Aalst II

Erpe-Mere
Galmaarden

Geraardsbergen
ninove

Oosterzele
sint-Lievens-Houtem

Zottegem

Aalst II
Denderleeuw

Erpe-Mere
Galmaarden

Geraardsbergen
Herzele
ninove

Oosterzele
sint-Lievens-Houtem

Zottegem

•	 Aalst I
Bergemeersenstraat 143

•	 Aalst II (Hofstade) 
spuimeersenweg 1

•	 Affligem
Geertruidebaan 54

•	 Denderleeuw 
Thontlaan 42  

•	 Erpe-Mere
Keerstraat 3

•	 Lede
Kleiweg 20

•	 Ninove 
Pamelstraat Oost 455

•	 Oosterzele
Lange Ambachtstraat 38

•	 Sint-Lievens-Houtem 
Bussegem 1A

•	 Zottegem 
Ballingsweg 19

•	 Galmaarden
Brusselstraat 23 B 

•	 Geraardsbergen 
Dagmoedstraat 80

•	 Haaltert 
stationsstraat 205A

•	 Herzele  
Mergellaan 79

•	 Kluisbergen 
Oudenaardebaan 12

Openingsuren recyclageparken
A
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Let op: er staan extra sluitingsdagen in de afvalkalender, aangeduid met RP
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nuttige gegevens Gemeente Herzele

Algemeen
053-60 70 70
Politie
053-60 70 80
inleveren groene container
053-60 70 70
informatie over thuiscomposteren
Info dienst leefmilieu
Klachten inzameling
053-85 85 45

Verkooppunten stickers en zakken
Stickers en zakken kunnen verkregen worden aan de 
balie van het gemeentehuis, Markt 20, 9550 Herzele 
en bij de meeste lokale handelaars.

Verkooppunten biobakjes
Raadpleeg www.ilva.be of bel naar 053-85 85 45

De Kringwinkel

De Kringwinkel ’t Vierkant Herzele

Solleveld 25 
9550 Herzele 
Tel: 054-32 05 00 

De Kringwinkel ’t Vierkant Geraardsbergen

Abdijstraat 4b
9500 Geraardsbergen
Tel. 054-32 05 00

openingsuren

Maandag t/m zaterdag: 9u30-17u doorlopend
Zon- en feestdagen: gesloten

online
www.tvierkant.be
info@tvierkant.be 

in bepaalde gemeenten wordt één of twee keer 
per jaar herbruikbaar textiel aan huis opgehaald. 

Geruime tijd voor deze ophaaldag, aangeduid met 
dit icoon       , krijgen de bewoners nog extra info in 

de brievenbus.

info

Herenveld 4
9500 Geraardsbergen
Tel. 054-32 05 00

 www.dekringwinkel.be
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Nuttige telefoonnummers ILvA
Tijdens de kantooruren:
ma-do: 8u30 -12u00 en 13u00 - 17u00
vrijdag: 8u30-12u00 en 13u00 - 16u00

Algemeen

Industrielaan 18 - 9320 Aalst (Erembodegem)
053-83 88 48
www.ilva.be - info@ilva.be

Klachten inzameling

053-85 85 45 - klachten@ilva.be

Afspraak grofvuil/snoeihout

053-85 85 45 - ophalinggrofvuil@ilva.be

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 zijn 
verpakking en is dus geen sorteerinstructie.

Wil je meer weten over de selectieve 
inzameling, sorteren en recycleren van 
verpakkingsafval, contacteer dan Fost Plus 
vzw of surf naar www.fostplus.be.

Gerecycleerd:
De verpakking bevat gerecycleerd materiaal 
of de verpakking kan gerecycleerd worden.

Statiegeld:
De lege verpakking mag terug naar de winkel 
voor hergebruik.

Download snel 
de Recycle! app

VU Bart Rooms - Industrielaan 18 - 9320 Aalst
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