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Voorwoord
De eindejaarsperiode verliep voor ILvA niet 
helemaal zonder zorgen. Test-Aankoop had 
ons een onderzoek bezorgd dat op de kleine 
huisvuilzakken was uitgevoerd en vroeg ons om 
een reactie. Tot onze grote verbazing bleken de 
kleine zakken slechts 30 liter te kunnen bevatten, 
terwijl we ze besteld hadden als zakken van 45 
liter. Ook waren er problemen met Europese 
normen die niet allemaal gehaald werden. 
We hebben onmiddellijk actie ondernomen 
en de zakken uit de winkelrekken gehaald. De 
producent is in gebreke gesteld en verdere 
juridische stappen worden gezet. In de toekomst 
zullen we de zakken grondiger laten testen en ze 
pas op de markt brengen als ze aan alle normen 
voldoen. En uiteraard verkopen we niet langer 
kleine zakken aan € 1,20, maar aan € 1. Ze krijgen 
ook duidelijk hun reële inhoud, 30 liter, op de 
wikkel gedrukt. 

De medewerkers van het ILvA-onthaal krijgen 
geregeld vragen over bepaalde inzamelregels 
van de verschillende afvalsoorten. De regels 
waar het vaakst tegen gezondigd wordt, zetten 
we hiernaast nog even op een rijtje. Wil je alle 
inzamelregels nog eens nakijken, dan vind je die 
op onze website of in de afvalgids. 

In maart start Fost Plus samen met ILvA en 
de andere afvalintercommunales een grote 
campagne over PMD. Omdat nog te vaak fouten 
gemaakt worden tegen de PMD-regels, willen 
we nog eens benadrukken hoe eenvoudig 
die eigenlijk zijn. Het campagnebeeld is een 
puzzel, waarin de 3 afvaltypes (plastic flessen, 
metaalverpakkingen en drankkartons) als 
puzzelstukken zijn uitgesneden. Dat PMD 
sorteren kinderspel is, vormt de boodschap! 

Maarten Blommaert
Voorzitter

Handig:
Zet je afval op tijd buiten

ILvA start om 6u 's morgens met het inzamelen van je 
afval. Zorg dus dat je afval dan al buiten staat! Je mag 
je afval al vanaf 19u de avond voordien aanbieden. 

In juli en augustus starten onze ploegen in geval van 
een aangekondigde hittegolf al om 5u. 
Hou daar rekening mee!

Adressticker

Elk gezin heeft recht op 1 GFT-container. Op je GFT-
container is een sticker gekleefd met het adres waar 
hij toe behoort. Gebruik enkel de GFT-container 
waarop je eigen adres is vermeld! 

Is de sticker er af of is de tekst niet langer leesbaar? 
Contacteer dan ILvA op het gratis nummer:  

0800/94 140
Wij zorgen gratis voor een nieuwe!

GFT-container:
Adressticker



inzamelregels
op een rij
PMD-zakken 
van ILvA
In alle 15 gemeenten van het werkingsgebied wordt 
hetzelfde type PMD-zakken verkocht. Ze hebben witte 
linten om de zak mee toe te knopen en het logo van 
ILvA staat er op gedrukt. 

Sommige winkels aan de rand van het ILvA-gebied 
verkopen ook PMD-zakken van een andere regio. 
Die hebben dan een ander logo en vaak hebben ze 
zwarte knooplinten. Onze laders mogen deze PMD-
zakken niet meenemen. Kijk dus goed of je wel de 
juiste zakken koopt!

Witte linten

ILvA-logo

Restfractiezakken 
met de naam van je gemeente
De gele zakken van 60 liter bevatten de naam van de 
gemeente waarin ze aangeboden mogen worden. 
Woon je dus in Erpe-Mere, dan mag je enkel zakken 
aanbieden waarop Erpe-Mere staat.  

Je aangeboden gele zak mag maximaal 15 kg wegen. 

Bind de zak toe door een krop te maken. 

Glas 
in een stevige bak
Je glas moet in een stevige bak of emmer worden 
aangeboden, die gevuld maximaal 15 kg mag wegen. 

Leg je glas zeker niet in een kartonnen doos, want dat is 
gevaarlijk voor de laders en niet handig als het regent. 

je gemeente

Papier 
in een kartonnen doos 
of samengebonden met touw
Bied je papier aan in een kartonnen doos 
of samengebonden met touw en niet in een krat. 

Een doos of stapel papier mag maximaal 15 kg wegen.  

Zorg dat het niet kan wegwaaien. 







Zakken van 30 liter
Eind december 2015 kreeg ILvA de resultaten van een 
onderzoek dat Test-Aankoop had uitgevoerd op de kleine 
huisvuilzakken. Daaruit bleek dat er kwaliteitsproblemen 
waren en dat de inhoud van de zakken niet de bestelde 
45 liter, maar slechts 30 liter was. 

ILvA tilt zwaar aan deze situatie. Het is immers 
onaanvaardbaar dat inwoners slechts 30 liter ter 
beschikking krijgen waar 45 liter staat opgegeven. 
Daarom heeft ILvA onmiddellijk maatregelen genomen. 
De volledige voorraad kleine zakken is uit de 
winkelrekken terug gehaald en er werden juridische 
stappen gezet naar de producent toe.

Inwoners kunnen de kleine zakken inleveren aan € 1,20 per 
zak. Vanaf 1 april 2016 kan dat enkel nog in de kantoren 
van ILvA. Tot 1 april is een regeling met de gemeenten 
uitgewerkt. Die vind je op de website van ILvA.  

Inwoners die verkiezen hun kleine zakken niet in te 
leveren, kunnen die zakken uiteraard blijven gebruiken.

In de toekomst zal ILvA de zakken bij levering aan 
grondige controles door een erkend labo onderwerpen 
en slechts verspreiden als ze voldoen aan de opgelegde 
normen.

ILvA biedt nu zakken aan met een reële inhoud van 
30 liter. Dit formaat blijkt voor kleinere huishoudens 
met weinig afval veel handiger dan de grote zakken 
van 60 liter. Ze kosten € 10 voor een rol van 10 
zakken. 

Belangrijk is ook nog dat de gewone ILvA-huisvuilzak 
van 60 liter eveneens is getest en dat zowel het volu-
me als de kwaliteit hier geen problemen opleveren.

Wagenpark op aardgas 
uitgebreid
ILvA is volop bezig het wagenpark te vervangen 
door milieuvriendelijkere voertuigen op aardgas. 
Deze brandstof veroorzaakt immers minder fijn stof 
en CO2 dan diesel of benzine.  

Eind 2015 zijn nog 2 nieuwe personenwagen op 
CNG geleverd en begin dit jaar zijn ook 2 glaswa-
gens in roulatie gebracht. Hiermee heeft ILvA 2 
personenwagens, 1 bestelwagen, 3 huisvuilvracht-
wagens, 2 glasvrachtwagens en 1 distributievracht-
wagen in dienst die milieuvriendelijk rijden. 

In 2016 zullen nog 3 glasvrachtwagens en 2 huis-
vuilvrachtwagens op aardgas worden geleverd, wat 
het totaal op 14 milieuvriendelijke wagens brengt. 



Opleiding
recyclageparkwachters

Er bestaan veel soorten afval. 
Elk van al die soorten heeft zijn eigen 
regels. En die regels kunnen al eens 
veranderen als gevolg van gewijzigde 
Europese normen of wetgeving die 
wordt aangepast. Ook het veranderen 
van verwerker kan andere regels met 
zich meebrengen. 

Onze recyclageparkwachters moeten 
natuurlijk goed op de hoogte zijn van 
alles wat wel of niet mag aangeboden 
worden. 

Daarom krijgen ze regelmatig 
opleidingen. Zo kunnen ze je beter 
helpen als je vragen hebt en zorgen ze 
er voor dat het juiste afval op de juiste 
plek terechtkomt. Alleen zo geraakt je 
afval zeker gerecycleerd. 

Op 20 januari 2016 kregen de recyclageparkwachters 
opleiding over harde plastics



Wegenwerken in je straat?
Wat met je afval?
Bij wegenwerken kan het zijn dat ILvA je straat 
niet in kan met de vrachtwagen. Onze wagens 
zijn anders gebouwd dan een werfvrachtwagen. 
Het is dus niet omdat er grote vrachtwagens 
door je straat rijden, dat het ook voor ILvA 
mogelijk is om langs te komen. Daar vragen we 
begrip voor. 

We proberen uiteraard wel om met de gemeente 
en met de aannemer afspraken te maken over 
de inzameling van je afval. Meestal wordt zo 
dicht mogelijk bij de werfzone een tijdelijk 
inzamelpunt ingericht, waar je je afval kan 
komen zetten. 

Sluikstorten: waar melden?
Helaas zie je het vaak: een sluikstort of achtergelaten 
afval. ILvA krijgt geregeld telefoontjes van alerte 
burgers die dit willen melden. Het is echter niet 
ILvA die dit komt opruimen. Het zijn de gemeenten 
die verantwoordelijk zijn voor het aanpakken van 
zwerfvuil. Je kan op de website van de meeste 
gemeenten vinden waar je terecht kan als je een 
sluikstort hebt opgemerkt. 

Huishoudelijk afval dat niet meegenomen wordt 
door ILvA, omdat de inhoud niet correct is (denk 
maar aan foute voorwerpen in de blauwe zak), moet 
terug binnen worden genomen. Haal er wat fout is 
uit en bied het de volgende inzameling correct aan. 
Afval dat blijft staan, wordt beschouwd als sluikstort. 
Daar staan strenge boetes op! 

Je moet er wel je zakken reglementair aanbieden en enkel 
zoals je zou doen bij een inzameling voor je woning! 
Je afval hoort dus in de juiste zak of GFT-container en op 
de juiste dag! 

Je krijgt tijdig een briefje in de bus met de plaats van zo'n 
tijdelijk inzamelpunt. 



Overslag 
gepoetst
Het meeste afval dat ILvA 
aan huis komt inzamelen, 
wordt eerst naar de centrale 
overslaghal in Erembodegem 
gebracht. Daar ligt het tot het 
in grote vrachtwagens, de 
zogenaamde "walking floors", 
wordt geladen om naar de 
verwerker te worden gebracht. 

Jaarlijks wordt zo ongeveer 
40 miljoen kg restafval, 
4,8 miljoen kg PMD en 
8,6 miljoen kg glas in de hal 
gedeponeerd. Uiteraard brengt 
dat vuiligheid met zich mee. 

Restanten uit glasbokalen, 
blikjes en dergelijke meer 
blijven wel eens achter op de 
vloer. 

Daarom laat ILvA de hal 
jaarlijks onder handen nemen 
door een gespecialiseerde 
poetsfirma.  Gedurende 
twee volle dagen worden de 
overslaghal, de staanplaats van 
de vrachtwagens en een aantal 
magazijnen van plafond tot 
vloer grondig gepoetst. 

Vandaag blinkt ILvA weer!  
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Afvalkalender start op 4 april 2016
In de loop van maart 
wordt de afvalkalender 
2016-2017 bedeeld. 

De kalender met de data 
van inzameling start op 
maandag 4 april 2016 
en loopt tot en met 
2 april 2017. 

Je vindt ook alle 
informatie op 
www.ilva.be.

Winnaars fiets 
PMD-wedstrijd

Tijdens een receptie op 15 januari 2016 
kwamen de 10 winnaars van de PMD-

wedstrijd hun fiets in ontvangst nemen. 
We wensen hen er heel veel plezier mee!

Alle data van de 
afvalinzameling vind je 
ook op de Recycle! app die 
je kan dowloaden op je 
smartphone of tablet. 

Recycle


