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Voorwoord
Omdat Henk Geeroms eind dit jaar ILvA verlaat na 17 
jaar dienst als algemeen directeur, zijn we op zoek 
gegaan naar een vervanger. Bart Rooms is als beste 
kandidaat uit de selecties gekomen. Sinds 1 oktober 
2016 is hij aangesteld als de nieuwe directeur. Hij 
is bio-ingenieur en werkte voordien als operations 
manager bij Ivago, de collega intercommunale uit Gent 
en Destelbergen. 

Eind november was er een campagne in heel Vlaande-
ren om tijdens de week van de afvalophaler onze col-
lega’s die het afval inzamelen, aan huis en op de recy-
clageparken, in de bloemetjes te zetten. Een TV-spot 
toonde dat er wat meer hoffelijkheid nodig is voor de 
mensen die je van je afval verlossen. Je kon een sticker 
kleven op de vuilniszak waarmee je de ophaler bedank-
te. Heb je nog van die stickers over, aarzel dan niet om 
ze te blijven kleven! We appreciëren dat ten zeerste!

De bouw van de nieuwe composteringsinstallatie  
naast de ILvA-gebouwen is momenteel volop aan 
de gang. De installatie zal alle GFT uit onze regio tot 
compost verwerken. De oude compostering, die 
in Geraardsbergen ligt en verouderd is, zal worden 
afgebroken. Voor ILvA zal het een pak voordeliger zijn 
om niet langer naar Geraardsbergen te moeten rijden, 
maar het afval naar Aalst te brengen. 

Ook in 2017 kan je er voor kiezen om niet langer 100 
kilogram recycleerbaar afval gratis te brengen, maar 
een aantal afvalsoorten onbeperkt gratis te brengen 
en voor alle andere afval te moeten betalen. Denk goed 
na over de voorwaarden, want de afstandsverklaring 
ondertekenen is slechts voor heel weinig gezinnen 
voordelig!

Volgende week valt de nieuwe PMD-wedstrijd in de 
brievenbus. Lees nog eens de PMD-regels, denk daarbij 
dat van alle plastic enkel flessen bij het PMD horen en 
vul de vraagjes in. Je maakt kans op een elektrische 
fiets of een stadsfiets! Niet twijfelen dus!! 

Maarten Blommaert
Voorzitter

GFT -
Groene container sinds 1996
Sommigen van jullie kennen nog de tijd dat er amper 
gesorteerd werd. Je keuken- en tuinafval gaf je mee 
met je restafval en het raakte zo helemaal verloren 
voor recyclage. 

Gelukkig is er veel veranderd. Er is nu al bijna een 
hele generatie die het nooit anders heeft geweten 
dan dat ILvA je Groenten-, Fruit- en Tuinafval via de 
groene container inzamelt. We zijn daar al in 1996 
mee gestart.

Compostering in Schendelbeke  
Al 20 jaar lang wordt je GFT verwerkt in een grote 
composteringsinstallatie door een externe firma in 
Geraardsbergen. Er wordt kwaliteitscompost van je 
afval gemaakt, die gebruikt wordt in tuinen, parken 
en akkers om de vruchtbaarheid van de grond te 
verbeteren. Een echt groen project dus!

Compostering in Aalst 
De composteringsinstallatie mag na 20 jaar trouwe 
dienst met pensioen. Om de verwerking van het GFT 
efficiënt te organiseren, hebben we er voor gekozen 
de nieuwe installatie zo dicht mogelijk bij de ILvA-
gebouwen te plaatsen. Er werd een terrein aan de 
overkant aangekocht en WIPS kreeg de opdracht 
om daar, aan de Watermolenstraat, de nieuwe 
compostering te bouwen en te exploiteren.



Timing
Eind augustus 2016 is de bouw gestart. De werken 
zullen ongeveer een jaar in beslag nemen. Het 
proefdraaien met GFT zal starten in het najaar van 
2017. Begin 2018 zal dan afscheid worden genomen 
van de oude installatie in Geraardsbergen en kan al 
het door ILvA ingezamelde GFT, zo’n 28.000 ton per 
jaar, in Aalst verwerkt worden tot hoogwaardige 
compost.

installatie
Milieuvriendelijke compostering
Er is gekozen voor een aërobe GFT-composteringsin-
stallatie volgens de modernste technieken. 

De compostering van het GFT van meer dan 300.000 
ILvA-inwoners zal zo milieuvriendelijk mogelijk ge-
beuren. Door het eenvoudige principe van tunnel-
compostering zal er veel minder energie worden 
verbruikt dan nu het geval is. Er wordt ook een zure 
gaswasser ingezet om de uitstoot van stikstof te be-
perken. Dit is een primeur voor België en mogelijk 
zelfs voor Europa. Uiteraard worden ook maatregelen 
genomen om geur- en geluidshinder te voorkomen. 

Besparing op transport
Dat de GFT-installatie vlakbij de ILvA-gebouwen ligt, 
biedt een groot voordeel op transportvlak en is dus 
goed voor het milieu. Momenteel moet elke vracht-
wagen dagelijks nog de terugrit van Geraardsbergen 
naar Aalst afleggen. Door de installatie in Aalst te 
bouwen,  kunnen dus elke dag heel wat kilometers en 
brandstof worden uitgespaard. De ecologische voet-
afdruk van het GFT-inzamelproject wordt op deze 
manier nog een pak kleiner!

Nog even op een rijtje:
P = Plastic flessen
M = Metaalverpakkingen
D = Drankkartons

Volgende week valt een folder in je 
brievenbus met een wedstrijd over PMD. 

Lees de regels nog eens goed en vul dan 
de vragen in. 

Wie weet win je wel de elektrische fiets of 
één van de negen stadsfietsen! 

een (elektrische) fiets

PMD-wedstrijd 
Win



Afstandsverklaring
Net als in de voorgaande jaren kan je in 2017 af-
stand doen van de 100 kilogram gratis recycleerbaar 
afval. Dat kan je door een afstandsverklaring te 
ondertekenen. 

Als je de verklaring ondertekent kan je vanaf 1 januari 
2017 enkel de afvalsoorten in het groene kadertje 
hieronder onbeperkt gratis brengen. 
Voor alle andere afval moet je  dan betalen. 

De afstandsverklaring ondertekenen is maar 
interessant als je meer dan 100 kilogram afval brengt 
uit onderstaand lijstje. 

•	 afgedankte elektrische en elektronische
apparaten (AEEA)

•	 autobanden (maximum 4), motorbanden en 
fietsbanden

•	 autobatterijen
•	 batterijtjes
•	 beton
•	 bloempotten in kunststof
•	 glas: flessen, bokalen, vlak glas
•	 grond: niet vervuilde, zuivere grond
•	 harde plastics: tuinmeubelen, emmers, buizen, 

wasmanden, dakgoten...
•	 hout: zuiver, niet rot hout, vezelplaten
•	 Klein Gevaarlijk Afval (KGA)

Standaard (= niets doen)

•	 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: herbruikbare kleding, schoeisel, 

linnen (aanbieden in zakken)
•	 tuinafval: snoeiafval, gras, bladeren, 

wortelstronken

Standaard kan je 100 kilogram van alle recycleerbare afvalstoffen gratis brengen. 
Daar hoef je niets voor te doen. 

Recycleerbare afvalstoffen:

•	 afgedankte elektrische en 
elektronische apparaten (AEEA)

•	 plantaardige oliën en vetten
•	 motorolie
•	 autobanden (maximum 4)
•	 autobatterijen
•	 batterijtjes
•	 Klein Gevaarlijk Afval (KGA)

Afstandsverklaring 
(= ondertekenen)
Wie de afstandsverklaring ondertekent 
kan enkel onderstaande afvalsoorten 
onbeperkt gratis brengen:

Voor alle andere afval moet je betalen. 

Gemiddeld brengt een gezin slechts 36 kg van deze afvalsoorten!Ondertekenen kan dus in je nadeel zijn!

Het ondertekenen van deze afstandsverklaring 
kan je doen via www.ilva.be/afstandsverklaring. 



Inzameling
taxus groot succes
Tussen 15 juni en 31 augustus 2016 nam ILvA deel aan 
de “Vergroot de Hoop”-actie. Het taxussnoeisel dat je 
dan naar het recyclagepark bracht, werd afzonderlijk 
ingezameld en gebruikt om een medicijn te produceren 
tegen kanker. 

Voor de zesde keer nam ILvA deel aan deze campagne en 
ook ditmaal was de taxusinzameling een groot succes. Er 
werd 22.288 kg taxus ingezameld. 

ILvA schenkt de opbrengst van de verkoop van het inge-
zamelde taxus integraal aan de vzw Kom op tegen Kan-
ker. In 2016 is dat  € 5.572. ILvA stort bovendien ook het 
bedrag door dat de taxusbrengers op het recyclagepark 
betaalden, wat het totaalbedrag van deze actie op 
€ 6.686,40 brengt voor de vzw Kom op tegen Kanker.

Abonnementen
Abonnement 
aanvragen

1 januari tot 31 december 2016
Het abonnement loopt van 1 januari 2017 
tot 31 december 2017. Je betaalt daarbij de 
prijs van alle inzamelingen in 2017, of je er nu 
gebruik van maakt of niet. 

ILvA biedt opnieuw een 
abonnementsformule aan voor het 
ledigen van de GFT-container (of 
voor de restcontainer in Oosterzele). 
Wie in 2017 zo’n abonnement wenst, 
kan dat nu aanvragen.  
Een abonnement is niet verplicht, je 
kan zonder probleem waardestickers 
blijven gebruiken.

Waarom een abonnement?
In sommige wijken wordt de waardesticker re-
gelmatig van de containers afgetrokken. Met 
een abonnement kan dat niet meer. In plaats 
van een waardesticker te hangen, kleef je een 
vaste sticker op de container. Je hoeft dan en-
kel het abonnement te betalen en niet langer 
waardestickers te kopen.

Bedrag 140 liter: € 70,20
Bedrag 40 liter: € 35,10

GFT-container

Vergeet niet je adres in de mededeling van de 
overschrijving te zetten!

Bedrag 140 liter: € 78
Bedrag 240 liter: € 156

Restcontainer
Oosterzele

Wie een abonnement wenst, kan dit doen door het 
correcte bedrag te storten op het ILvA-rekeningnummer: 
BE08 0910 1280 2413.



Witte linten

PMD-zakken van ILvA
veranderen niet

PMD-zakken 
van ILvA hebben 

witte linten om 
de zak mee toe 

te knopen en 
het logo van 

ILvA staat er op 
gedrukt. 

ILvA-logo

Zakken met een ander kleur van linten 
of een ander logo zijn niet toegelaten!

Gele vuilniszakken 
in een nieuw jasje

Eind november was het de week 
van de afvalophaler. In die week 
hebben we onze collega’s, die 
dagelijks in de weer zijn om je afval 
in te zamelen of je vriendelijk verder 
te helpen in het recyclagepark, in 
de bloemetjes gezet. 

Dagelijks zijn honderden mensen 
op de baan om het huishoudelijk af-
val in te zamelen. Ze doen dat door 
weer en wind en trotseren daarvoor 
het drukke en gevaarlijke verkeer. 
Weet je dat elke ophaler dagelijks 
verkeersagressie ervaart, gaande 
van wild voorbijrazen tot fysiek en 
verbaal geweld?

Dat betekent dat er in Vlaan-
deren dagelijks tussen 600 en 
1.500 incidenten zijn. Dat al-
les is niet zonder gevaar voor 
de afvalophalers. 
Het wordt dus tijd dat we 
ons hoffelijker gedragen! 

Er werd gevraagd de ophalers 
een hart onder de riem te ste-
ken door een sticker, die je in 
een aantal tijdschriften of bij 
de gemeente kon vinden, op 
je vuilniszak te kleven. Zo weet de 
ophaler dat je zijn of haar werk ap-
precieert. 

Je kan ook gewoon je hand opste-
ken of “bedankt” zeggen tijdens een 
ontmoeting met de parkwachter of 
ophaler.

Week van de afvalophaler

Je oude zakken 
kan je zeker 
nog blijven 

gebruiken tot je 
voorraad op is. 

De opdruk van de ILvA-vuilniszakken 
verandert vanaf januari 2017. De 
gemeente waar je je afval aanbiedt, 
zal niet langer op de gele zak worden 
vermeld. Zo zal je je niet langer kunnen 
vergissen door zakken van een naburige 
gemeente aan te kopen.

Aangezien alle inwoners in de steden 
en gemeenten van ILvA ongeveer 
even veel kilogram afval in een gele 
zak gooien, is het niet langer nodig de 
opdruk van de gemeente te voorzien. 
Alle gele zakken krijgen enkel het ILvA-
logo vermeld.
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Toen Affligem in 2014 de af-
valinzameling aan ILvA toe-
vertrouwde, werd beslist de 
bestaande ondergrondse glas-
containers in de gemeente te 
behouden. 
Dit leek handig voor gezinnen 
die hun glas moeilijk thuis kon-
den bewaren tot een volgende 
inzameling aan huis. 

Afgelopen november is echter 
beslist dat de glascontainers 
beter werden weggehaald. 
Er lag immers heel wat afval 
naast de zuilen, zowel glas 
als ander afval. De containers 
bleken al snel echte sluikstort-
plaatsen geworden. 

Ook de inhoud van de con-
tainers was vaak erg onzui-
ver. Er werd regelmatig PMD 
en restafval in gegooid. Het 
ledigen, verwerken en op-
kuisen van de omgeving van 
de 3 glascontainers kostte Af-
fligem jaarlijks € 19.550, geld 
dat veel beter kan besteed 
worden.

Daarom zijn op 8 november 
2016 de glascontainers weg-
gehaald. Nu wordt het glas 
enkel nog aan huis ingeza-
meld of kan het naar het recy-
clagepark worden gebracht, 
net als in alle andere ILvA-ge-
meenten.

Glascontainers Affligem verwijderd

ILvA heeft een nieuwe directeur. Op 1 oktober 
2016 is Bart Rooms aangesteld om de leiding 
over ILvA over te nemen. 

Na 17 jaar jaar dienst  verlaat Henk Geeroms 
ILvA op 31 december 2016. 

Bart Rooms (°1971) is bio-ingenieur van op-
leiding en was gedurende 10 jaar operations 
manager bij Ivago, de afvalintercommunale 
in Gent en Destelbergen. Hij kent het reilen 
en zeilen van de huishoudelijke afvalinzame-
ling dus zeer goed. 
Hij heeft ook een ruime ervaring in manage-
ment in verschillende sectoren. 

Bart Rooms 
directeur ILvA

Repair Café Geraardsbergen:
10/12/2016 (13u tot 17u), Kringwinkel 't Vierkant, 
Herenveld 4, 9506 Schendelbeke
25/03/2017 (13u tot 17u), Parochiezaal, 
Beverstraat 1, 9500 Viane

Repair Café Zottegem:
10/12/2016, 14/01/2017, 18/02/2017, 25/03/2017 
(13u30 tot 17u), Levi's eetcafé, 
Trapstraat 35, 9620  Zottegem

Repair Café Herzele:
11/12/2016 (13u tot 17u), Taverne De Wijngaard, 
Provincieweg 82, 9552 Borsbeke
12/02/2017 (13u tot 17u), LDC 't Ryckbosch, 
Kloosterstraat 42, 9550 Herzele
12/03/2017 (13u tot 17u), taverne Wijnantshof, 
Kasteelstraat 26, 9550 Woubrechtegem

Repair Café Aalst:
3/12/2016 (11u tot 16u30), Stedelijk Museum 
’t Gasthuys, Oude Vismarkt, 9300 Aalst
25/03/2017 (11u tot 16u30), Wereldhuis, 
Nieuwbeekstraat 35, 9300 Aalst

Repair Café Sint-Lievens-Houtem:
18/03/2017 (11u tot 16u), De Kringwinkel , 
Marktplein 62, 9520 Sint-Lievens-Houtem


