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Inhoud
Een vlot bezoek aan het recyclagepark
Naaldcontainers
Zwerfvuilactie

2

Naaldcontainertjes
ruilbaar op

Voorwoord
De zomer is in aantocht. Dat betekent weer heel
wat snoeiwerk in de tuin. Meestal belandt dat
snoeiafval in de GFT-container of op de composthoop. Maar tussen 15 juni en 31 augustus kan je
met taxussnoeisel mee vechten in de strijd tegen
kanker. Denk er aan als je een taxushaag in de
tuin hebt, dat er uit het jonge snoeisel een medicijn tegen kanker wordt gemaakt. Daarenboven
wordt ook geld gedoneerd aan de vzw Kom op
tegen Kanker. Snoeien en naar het recyclagepark
brengen dus!
We geven graag ook nog even mee dat de GFTcontainer enkel afval mag bevatten dat afkomstig
is van groenten, fruit of planten. Alle ander afval,
zoals uitwerpselen of vervuild stro horen hierin
niet thuis.
Wie vaak injectienaalden nodig heeft, helpen we
graag een handje. Naalden horen enkel thuis in
een containertje, zodat niemand zich kan verwonden tijdens het inzamelen of verwerken ervan. Deze gele containertjes mogen enkel naar
het recyclagepark worden gebracht. Breng je een
vol, dan krijg je een leeg exemplaar in de plaats.
Heb je er eentje voor het eerst nodig, dan kan je
terecht bij de apotheek of de gemeente.
Ik wil graag ook nog alle leerlingen en leerkrachten danken die hebben deelgenomen aan de
zwerfvuilactie eind april. Ze hebben er voor gezorgd dat de straten rond hun scholen er weer
netjes bij lagen. Samen hebben ze meer dan
1.300 kilogram afval ingezameld. Jammer natuurlijk dat nog heel wat mensen het vanzelfsprekend
vinden dat afval zomaar op straat wordt gegooid.
Maar jong geleerd, is oud gedaan!
Maarten Blommaert
Voorzitter

recyclagepark
Gebruik je injectienaalden?
Stop ze in een naaldcontainertje, breng ze
naar het recyclagepark en ontvang er een leeg
containertje.

Injectienaalden zijn gevaarlijk
afval.
Je moet ze daarom naar het recyclagepark
brengen, waar ze bij het Klein Gevaarlijk
Afval mogen, maar enkel en alleen indien ze
in een speciale naaldcontainer zijn gestopt.
ILvA zorgt er dan voor dat de naalden veilig
verwerkt worden.

Waar verkrijgbaar?
De gele naaldcontainers kan je
al jaren kopen bij de apotheker.
Vanaf 2013 heeft ILvA een project
uitgewerkt waarbij gemeenten gratis
naaldcontainers kunnen aanbieden
aan wie er nodig heeft.

Ook op het recyclagepark.
Vanaf mei 2015 breidt ILvA dit project
uit: wie een volle naaldcontainer naar
het recyclagepark brengt, kan een
nieuw exemplaar verkrijgen van de
parkwachter.

Niet je eerste containertje

Een eerste gele naaldcontainer is
evenwel enkel via de gemeente (of de
apotheker) aan te vragen.
ILvA ruilt enkel volle tegen lege
containertjes.

Tips

voor een vlot bezoek
aan het recyclagepark

1

Sorteer vooraf
Op elk recyclagepark kan je met bijna 30 afvalsoorten terecht. Er staan dus heel wat containers of bakken waarin je je afval kan komen deponeren. Het is
daarom handig dat je vooraf je afval sorteert en al
per afvalsoort klaarlegt in je wagen.
Vooraf sorteren maakt het deponeren veel gemakkelijker en zo hoef je niet te veel tijd te verspillen.
Je houdt dan zo weinig mogelijk mensen achter jou
op en je zorgt voor een vlotte doorgang, zeker op
drukke momenten. Je bent dan ook veel zekerder
dat het afval op de juiste plek terecht komt!
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Verklein je afval
Heb je groot afval bij? Probeer het zoveel mogelijk
te verkleinen. Een kast kan je bijvoorbeeld proberen
uit elkaar te halen en de 4 wanden afzonderlijk in
de container gooien. Zo neemt je kast veel minder
plaats in.
De ruimte die zo gewonnen wordt in de container,
kan dan met ander afval worden gevuld.
Uiteraard ben je niet verplicht om dat te doen, maar
je bespaart er wel kosten voor ILvA en dus voor de
gemeenschap mee.

3

Huisvuil mag niet
Je mag gewoon huisvuil niet naar het recyclagepark
brengen. Ook al heb je een volle gele zak en moet
je nog even wachten tot ILvA langskomt, dan kan je
die niet kwijt op het recyclagepark.
Probeer dan je gele zak goed dicht te knopen, zodat
je er zo weinig mogelijk hinder van hebt.
Bied hem aan voor inzameling vanaf 19u de avond
vooraf.

Recyclagepark

Sorteerstraten
Vanaf 1 april 2015 brengen de
bewoners van het woonproject Ten
Rozen hun afval naar ondergrondse
containers. Er zijn twee sorteerstraten
op de site aangelegd, met telkens een
container voor PMD, glas en papier
en 2 containers voor restafval.

Ten Rozen
Huisvestingsmaatschappij Dewaco
heeft de site aan de Rozendreef
in een nieuw kleedje gestoken.
Er is een aantrekkelijk en open
woonerf met veel groen en een
ruimtelijk gevoel gerealiseerd. Alle
appartementen worden volledig
gerenoveerd.

Hoe het niet moest
Voorheen werd alle afval in grote
grijze containers van ILvA gegooid.
Dit afval was ongesorteerd en
werd dus niet gerecycleerd, maar
verbrand. Dit was duur en weinig
milieuvriendelijk. Bovendien werd
de kost van het afval over alle
gezinnen gespreid, waardoor elk
gezin evenveel betaalde, ongeacht
de eigen hoeveelheid afval. Bewust
omgaan met afval werd op die
manier dus niet beloond.

Ondergrondse
containers
Met de ondergrondse containers
kunnen de bewoners van Ten
Rozen, net als alle andere bewoners
van het ILvA-werkingsgebied,
eindelijk sorteren en betalen
voor hun eigen afval. Wie afval
vermijdt en goed sorteert zal
zijn afvalfactuur dus zien dalen.
Het afval zal bovendien worden
gerecycleerd.

Kinderen ruimen zwerfvuil
Voor de zesde keer konden de lagere
scholen binnen het werkingsgebied deelnemen aan een zwerfvuilactie van ILvA.
Op 23 april 2015 hebben 1935 leerlingen uit 35 scholen de buurt rond hun
school netjes gemaakt. Ze werden door
ILvA voorzien van hesjes, handschoenen
en vuilzakken van indevuilbak.be, zodat
ze op een nette en veilige manier hun
schoolomgeving proper konden maken.
Samen hebben ze meer dan 1,3 ton afval
ingezameld.
Elk jaar wordt in oktober ook een zwerfvuilactie georganiseerd voor secundaire
scholen.

Leerlingen van De Brug uit Erpe-Mere

Vergroot
de Hoop
ILvA strijdt opnieuw mee tegen kanker met de
"Vergroot de hoop"-actie, de inzamelactie van taxus.
Een taxushaag bevat een stof die gebruikt wordt in
geneesmiddelen tegen kanker. Meer nog, uit het
jonge snoeisel van 50 meter taxushaag wordt één
chemotherapie gewonnen.
Snoei daarom je taxushaag tussen 15 juni en 31
augustus en breng het jonge snoeisel zonder aarde,
onkruid of ander bladafval naar het recyclagepark.
Belangrijk is dat het aangeboden snoeisel zuiver
is en enkel de lichtgroene, nieuwe taxusaangroei
bevat.
Omwille van het systeem met de weegbruggen,
kan het brengen van taxussnoeisel bij ILvA niet
gratis gebeuren, maar geldt hetzelfde tarief als voor
ander afval.

Folie naar
recyclagepark
Af en toe kritisch kijken naar de inhoud van je gele
zak, kan je helpen om flink wat restafval en dus
centen te besparen.
Zo kan je alle plastic folies naar het recyclagepark
brengen. Daar betaal je per kilogram, maar folie
weegt zo weinig dat je een groot volume kunt
brengen en toch minder dan een kilogram hebt.
En dat terwijl folie al snel een groot deel van je
gele zak vult. Al vlug € 1,50 uitgespaard!
Plastic folie naar het recyclagepark brengen,
betekent ook dat de folie nog gerecycleerd wordt
en niet verbrand, zoals het geval is met je gele zak!
Goed voor het milieu dus!

ILvA steunt de actie door het bedrag dat jij voor je
taxusaanvoer hebt betaald, door te storten aan de
vzw Kom op tegen Kanker. Daarbovenop schenkt
het bedrijf dat de taxus ophaalt per kilogram
0,81 euro aan de vzw. Zo wordt je inspanning om
taxussnoeisel naar het recyclagepark te brengen
een steun van 0,86 euro per kilogram aan Kom op
tegen Kanker.
Alle informatie over haagdonatie vind je op
www.vergrootdehoop.be.
Het woordje “gratis” moet je er dus wel wegdenken!

Rijden
op aardgas
ILvA heeft 4 nieuwe afvalwagens aangekocht die
op aardgas rijden. Ze worden ingezet om papier en
grof huisvuil in te zamelen.

Vrachtwagens op aardgas zijn veel milieuvriendelijker dan wagens die op diesel rijden. Ze stoten veel
minder CO2 en fijn stof uit en zijn ook stiller dan
andere vrachtwagens. Bovendien is aardgas goedkoper dan diesel én beschikt ILvA over een aardgastankstation op zijn terreinen.
ILvA wil zo milieuvriendelijk mogelijk rijden en
heeft nu al 5 vrachtwagens en 1 bestelwagen die op
aardgas rijden. Er zijn nog 7 andere vrachtwagens
voor afvalinzameling besteld.
Op langere termijn hoopt ILvA het volledig
wagenpark te vervangen door groene modellen.

Symbolen en recyclage?

Op verpakkingen staan soms symbolen die verwarrend kunnen zijn.
Betekent een bepaald logo dat de verpakking recycleerbaar is? Mag die dan in de
blauwe zak? Niet noodzakelijk. We zetten ze nog even op een rijtje!
Het Groene Punt-logo geeft aan dat het bedrijf dat het product op de markt brengt, lid is van Fost
Plus en daardoor een bijdrage levert aan de selectieve inzameling, sortering en recyclage van de
verpakkingen. Het betekent niet dat de verpakking automatisch zal worden ingezameld en
gerecycleerd. Dat hangt immers af van het materiaal dat gebruikt werd. Het betekent dus ook
niet noodzakelijk dat je de verpakking in de blauwe PMD-zak mag aanbieden.
Een product met dit teken kan worden gerecycleerd of kan gerecycleerd materiaal bevatten.
In dit laatste geval moet het woord 'gerecycleerd' bij het symbool staan.
Dit betekent niet per definitie dat de verpakking gerecyleerd zal worden.
Deze symbolen duiden aan uit welk soort plastic het materiaal vervaardigd is.
Het cijfer in de pijlendriehoek verwijst naar de plasticsoort:
1 = PET, 2 = HDPE, 3 = PVC, 4 = LDPE, 5 = PP, 6 = PS, 7 = Andere.
Het wil dus niet automatisch zeggen dat het product bij het PMD mag.

Eigenlijk is de regel eenvoudig voor plastic in PMD:
heeft de plastic verpakking de vorm van een fles,
dan mag het bij je PMD! Anders niet.

GFT en
dieren:
niet van de
poes

GFT = Groenten- Fruit- En Tuinafval
Beestig moeilijk is deze afkorting dus niet, maar toch
duiken er vragen op over… beesten, excuseer, dieren.

Vlees en vis

Dode dieren

Vlees- en visresten zijn weliswaar wel toegelaten bij
het GFT, maar ze veroorzaken wél vlug geurhinder en
geven kans op madevorming. Zo wordt GFT vanzelf
een stinkdier in je huis. Enkel op eigen risico doen dus!
Aardappelen met vlees- of vissaus kunnen hetzelfde
effect geven, trouwens… Toch maar beter je bord
leeg eten?

Dode dieren of slachtafval zijn uiteraard geen GFT.
Kleine exemplaren kan je in de huisvuilzak kwijt, voor
grotere contacteer je best Rendac (053/64 02 34).

Mosselen
Mosselschelpen horen helemaal niet bij GFT omdat ze
niet composteerbaar zijn, en heel snel gaan ruiken…
en niet bepaald naar een frisse zeebries.

PMD

De verpakking van
handzeep is PMD,
omdat die is gemaakt uit
plastic en de vorm heeft van
een fles.

Uitwerpselen

Uitwerpselen horen ook niet in de groene container
want die hebben helemaal niets met Groenten-, Fruit- of
Tuinafval te maken. Ook kattenbakvulling mag niet bij
het GFT, ook al zweren sommige fabrikanten dat hun
product composteerbaar is. Op je composthoop mag je
dat zelf proberen… in de GFT-container niet. Hetzelfde
geldt voor vogelkooizand of vervuild zagemeel en stro.
Hou het dus simpel bij het sorteren voor de groene GFTcontainer en vermijd alles wat met dieren te maken heeft.

Geen PMD

De verpakking van
wastabletten is geen PMD,
omdat die NIET de vorm
heeft van een fles. Deze
verpakking is restfractie.

Webtips

Nieuws

www.topten.be

1000 km
tegen kanker

Ben je op zoek naar een koelkast of een wasmachine?
Wil je je gloeilampen vervangen? Zoek je een nieuwe
wagen? En vooral, wil je dat deze aankoop duurzaam
en milieuvriendelijk is? Dan kan je op www.topten.be
zoeken naar de meest milieuvriendelijke optie.
De website is een initiatief van de Bond Beter
Leefmilieu.

www.offon.be

Bijna 600 teams namen deel aan de 1000 km
tegen kanker, een fietsevenement van Kom op
tegen Kanker. Gedurende 4 dagen fietsten de
deelnemers twee etappes van 125 kilometer.
Ook ILvA nam deel met 2 teams. Hiermee heeft
ILvA 10.000 euro bijgedragen aan de vzw Kom op
tegen Kanker.
Nogmaals proficiat aan de renners!

Ach, gloeilampen ... ze zijn al een tijdje verdwenen uit
de winkelrekken, maar in veel woningen hangen er
nog wel een paar.
Even ter herinnering: gloeilampen zijn nu verboden
door hun chronische inefficiëntie. Voor 100% van de
energie die vrijkomt, produceren ze 90% warmte en
slechts 10% licht.
Gloeilampen vervangen door zuinigere varianten is
een investering die zichzelf al snel terugbetaalt.

VU: Henk Geeroms - Industrielaan 18 -9320 Aalst

Een voorbeeldje: een gewoon gezin met 29 lampen in
de woning, waarvan er nog negen gloeilampen zijn,
kan jaarlijks 65 euro besparen door die gloeilampen te
vervangen door spaarlampen met
een vermogen dat vier tot vijf
keer lager ligt.
En ja – in die berekening
is de kostprijs van de
nieuwe lampen
opgenomen!
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