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Extra 
afval in de 

GFT-container

Wat hoort bij textiel



Voorwoord Extra 
in de  
  De GFT-container wordt al 

meer dan 20 jaar gebruikt 
door de gezinnen van ILvA. 
Van in 1996 kan je er je groen-
te-, fruit- en tuinafval (GFT) 
in kwijt. Gelukkig maar, want 
jaarlijks wordt er zo ongeveer 
27 miljoen kilogram van dit af-
val niet meer verbrand, maar 
gecomposteerd. Vóór 1996 
werd dit afval meegegeven 
met de restfractie en werd het 
dus niet gerecycleerd. 

Vandaag belandt er echter 
nog steeds composteerbaar 
afval in de groene bak. Omdat 
we nog meer afval willen recy-
cleren, veranderen de sorteer-
regels voor GFT lichtjes vanaf 
1 januari 2019. Vlees- en vis-
resten zijn vanaf dan welkom 
in je GFT-container, terwijl we 
je in het verleden de raad ga-
ven om die in de gele zak te 
gooien. Zo wordt ook dit afval 
gecomposteerd én bespaar jij 
plaats in je gele zak!  

groente-, fruit- en tuinafval

keukenafval en etensresten (plantaardig en dierlijk) 
vlees- en visresten

schaaldierresten (uitgezonderd schelpen zoals 
mosselschelpen, oesterschelpen)

vaste zuivelproducten (bijvoorbeeld kaas)

eieren, eierschalen

Vanaf 1 januari 2019 mag volgend afval 
in je GFT-container:

Koffiepads en 
theezakjes mogen 

niet meer bij je 
GFT! 

Theezakjes en koffiepads 
mogen niet meer in de GFT-
container. Uit onderzoek blijkt 
namelijk dat ze steeds vaker 
plastic bevatten. Koffiedik en 
papieren koffiefilters horen wel 
nog bij GFT.

De gemeenteraadsverkiezingen van afge-
lopen oktober luidden ook een nieuw tijd-
perk in voor ILvA. Niet alleen de gemeente-
besturen krijgen nieuwe ploegen, ook het 
bestuur van ons intergemeentelijk samen-
werkingsverband (of intercommunale zoals 
vroeger werd gezegd) krijgt nieuwe verte-
genwoordigers. Deze vertegenwoordigers 
worden aangeduid door de 15 steden en 
gemeenten die bij ILvA zijn aangesloten. 

Ook de structuur van ILvA wijzigt grondig 
vanaf 2019. Het directiecomité wordt afge-
schaft en de raad van Bestuur wordt herleid 
tot 15 gemeentelijke vertegenwoordigers. 
Deze hervorming zal de administratieve 
opvolging zeker vereenvoudigen en het be-
slissingsproces nog versnellen. Wie in deze 
raad van bestuur zal zetelen en wie de voor-
zitter wordt, is bij het ter perse gaan van 
deze Milieukrant nog niet bekend. Maar ik 
ben er zeker van dat de prioriteit zal blijven 
liggen op een goede dienstverlening en op 
het blijven inzetten op afvalvermindering.  

Ik wil je graag nog prettige feesten en een 
gelukkig en gezond 2019 wensen. En denk 
er gerust eens aan terwijl je geschenken 
koopt of inpakt: ook feesten kunnen 
we afvalvrij! We geven je daar rond de 
kerstperiode zeker nog tips over op onze 
Facebookpagina. Zeker checken dus!

Maarten Blommaert
Voorzitter



afval

 Wintertip
Bij vorst vriest GFT soms vast aan de bodem van 
de container. Leg daarom een krant onderaan 
en vul dan pas aan met GFT. De kans dat je afval 
aanvriest, is zo veel kleiner. 

GFT-container

Schillen en resten van fruit,
groenten en aardappelen

Dierlijk en plantaardig 
keukenafval en etensresten

Broodresten

Koffiedik, papieren koffiefilter

Papier van keukenrol

Noten en pitten

Vlees- en visresten, 
schaaldierresten

(uitgezonderd mosselschelpen,
oesterschelpen …)

Vaste zuivelproducten (kaasresten)

Eieren, eierschalen

Fijn tuin- en snoeiafval
(bladeren, gras, onkruid, 

haagscheersel,
versnipperd snoeihout …)

Kamer- en tuinplanten

Schaafkrullen en zaagmeel
van onbehandeld hout

Vloeistoffen
(bv. soep, melk, koffie …)

Sauzen, vet en oliën
(uitgezonderd gerechten waar een
klein aandeel saus in zit)

Theezakjes en koffiepads

Behandeld hout (met verf, vernis of
impregneermiddel)

Beenderen en boutjes 
Dierenkrengen en dierlijk (slacht)afval

Schelpen van mosselen, oesters …

Kattenbakvulling en vogelkooizand

Mest

Stof uit de stofzuiger

Wegwerpluier en ander hygiëneafval

Aarde en zand

Kurk

Asresten en houtskool

Plastiek, glas, metalen

Grof ongesnipperd snoeihout,
dikke takken

WEL NIET



kleding
dames, heren, kinderen 

accessoires 
riemen, tassen,...

schoenen 
per paar

beddengoed 
hoofdkussens, slaapzakken, 
lakens, dekens en dekbedden

keuken- en badkamertextiel 
hand- en theedoeken, 
schorten, washandjes

woningtextiel 
tafelkleden, gordijnen, 
zetelhoezen

propere lappen 
textiel met klein defect

tapijten / vast tapijt
matrassen 
zetelkussens
nat textiel
vuil of besmeurd textiel

Bied je textiel altijd aan in
een gesloten zak, alleen
zo behoudt het zijn waarde!

Kleren, lakens, handdoeken, schoenen en handtassen 
belanden helaas nog te vaak in de restfractie, ook al 
zijn ze nog te dragen of recycleerbaar. De helft van alle 
recycleerbaar textiel gaat zo verloren. De andere 7,6 
kilogram per inwoner vindt wel de weg naar het hergebruik 
of de recyclage.  

Niet alleen herbruikbaar textiel is welkom. Ook versleten 
kleren, schoenen, lakens,... kunnen gerecycleerd worden. 
De regel is dus: er mag gerust een gat in zitten, maar het 
moet wel netjes zijn. Vervuild textiel wordt natuurlijk niet 
aanvaard. 

Textiel
Waarheen met 
die zomerkleedjes?

Hoe aanbieden?

Op al onze recyclageparken vind 
je containers waar je je textiel 

in kwijt kan. Maar je kan het ook 
gewoon zelf in de Kringwinkel gaan 

afgeven. Het wordt er met open armen 
ontvangen. Bruikbaar textiel wordt 

lokaal opnieuw te koop aangeboden 
in de Kringwinkels. Textiel met 

defecten wordt verwerkt tot vodden 
of gerecycleerd om opnieuw als 

grondstof te dienen. 

Wat mag er in?     

Wat mag er niet in 



Zet je kerstboom recht
In januari neemt ILvA opnieuw je kerstboom mee. Je vindt 
de datum in je afvalkalender via het kerstboomicoontje. 
De inzameling is gratis, maar er zijn wel voorwaarden 
aan verbonden.

Voorwaarden: 
het moet een echte kerstboom zijn
maximaal 2 meter hoog
maximaal 30 kg zwaar
zonder pot, kluit en alle versiering

In januari is het om 6u nog heel donker. Het is voor 
onze collega's van de inzameling dus moeilijk je 

kerstboom te zien liggen. Probeer hem zo zichtbaar 
mogelijk aan te bieden. Zet hem recht tegen de 

gevel als dat lukt, bomen die neer liggen zijn amper 
te zien. Alvast bedankt en prettige feesten!

Tip

GFT-abonnement

Aanvragen

Gebeurt het soms dat je waardesticker wordt af-
getrokken, waardoor ILvA je container niet kan 
leegmaken? Dan kan een GFT-abonnement een 
oplossing voor je zijn. Je betaalt de prijs voor alle 
GFT-inzamelingen in 2019 in 1 keer, of je er nu 
gebruik van maakt of niet. Je krijgt dan een vaste 
sticker die je op je container kleeft. Met dit sys-
teem hoef je geen waardesticker meer te hangen. 

Een abonnement is natuurlijk niet verplicht. 
Je kan zonder probleem waardestickers blijven 
gebruiken.

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

Bedrag

Wil je een GFT-abonnement? 
Neem dan contact op met ILvA via info@ilva.be of 
via het nummer 053/85 85 45. 

Voorbeeld
abonnementssticker

 

*

* Niet in Oosterzele



Afstandsverklaring
Net als in de voorgaande jaren kan je in 2019 af-
stand doen van de 100 kilogram gratis recycleerbaar 
afval. Dat kan je door vóór 21 december 2018 een 
afstandsverklaring te ondertekenen. 

Als je de verklaring ondertekent, kan je vanaf 
1 januari 2019 enkel de afvalsoorten in het groene 
kadertje onderaan onbeperkt gratis brengen. 
Voor alle andere afval moet je dan betalen. 

De afstandsverklaring ondertekenen is maar 
interessant als je in 2019 meer dan 100 kilogram 
afval brengt uit dat lijstje. 

•	 afgedankte elektrische en elektronische
apparaten (AEEA)

•	 autobanden (maximum 4), motorbanden en 
fietsbanden

•	 autobatterijen
•	 batterijtjes
•	 beton
•	 bloempotten in kunststof
•	 glas: flessen, bokalen, vlak glas
•	 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: kleding, schoeisel, linnen (aanbieden in 

gesloten zakken)
•	 tuinafval: snoeiafval, gras, bladeren, wortelstronken

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

Recycleerbare afvalstoffen:

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

•	 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!



Afstandsverklaring 
(= ondertekenen)



ILvA - Industrielaan 18 - 9320 Aalst  
Tel 053/85 85 45
Fax 053/83 44 22
info@ilva.be - www.ilva.be
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Tijdens een Repair Café probeert een 
vrijwilliger je kapotte stukken (elektro, 
textiel, enzovoort) gratis te herstellen. 

Repair Café Aalst:
23/3/2019 (11u - 16u30) - Wereldhuis 
Nieuwbeekstraat 35 - Aalst

Repair Café Geraardsbergen:
27/4/2019 (13u - 17u) - O.C. Viane 
Beverstraat 2 - Viane

Repair Café Herzele:
9/12/2018 (13u - 17u) - De Wijngaard
Provincieweg 82 - Borsbeke

Repair Café Lede:
16/3/2019 (11u-16u30) - De Kringwinkel 
Hoogstraat 7 - Lede

Repair Café Liedekerke/Denderleeuw:
15/12/2018  (10u - 15u) - WZC Ter Bake
Steenweg 732 - Denderleeuw
23/3/2019  (10u - 15u) - Vrijetijdshuis
Warandestraat 22 - Liedekerke

Repair Café Oosterzele:
9/3/2019 (10u - 16u) - GILO 
Geraardsbergsesteenweg 69-71 - Oosterzele

Repair Café Sint-Lievens-Houtem:
16/3/2018 (10u -16 u) - De Garage 
Kerkkouterstraat 62 - Bavegem

Repair Café Zottegem:
19/1/2019 (13u30 tot 17u)
23/2/2019 (13u30 tot 17u)
23/3/2019 (13u30 tot 17u)
Levi's Burgers 
Trapstraat 35 - Zottegem

www.facebook.com/
ILvAafvalinzameling
ILvA heeft een Facebookpagina 
die velen van jullie ondertussen 
al hebben gevonden. Voor zij die 
onze tips over afval nog zoeken:  je 
vindt ons op 

Wat met grond?

www.facebook.com/ILvAafvalinzameling

Je kan grond en graszoden niet naar het 
recyclagepark brengen. Beide zijn namelijk geen 
afval. Heb je grond of zoden uitgegraven, dan 
zoek je best naar een oplossing in je eigen tuin. 
Verspreid het over je hele perceel. Lukt dat niet, 
dan kan je eens proberen of iemand anders er iets 
mee kan doen. Of neem eens contact op met een 
grondwerker uit je buurt. Misschien mag je het 
daar naartoe brengen? 


