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PMD

Voorwoord
2017 is bijna voorbij. We mogen al denken aan
de nieuwe voornemens voor het komende
jaar. Waarschijnlijk is het voornemen "afvallen"
daarbij heel populair. We kunnen je daarbij
helpen. Natuurlijk niet om écht af te vallen, maar
wel om wat gewicht te verliezen in je gele zak
of je container. Die kan immers wel met wat
kilootjes minder. We produceren met zijn allen
immers nog heel wat afval. Toch kunnen we het
veel beter doen. Door in de eerste plaats afval te
vermijden. Maar ook door thuis te composteren
en door (nog) beter te sorteren.

We geven je graag wat
tips mee over PMD. Er is
nog veel afval dat in de
restfractie gestopt wordt,
maar dat eigenlijk in de
blauwe zak mag. En de
PMD-zak (0,25 euro) is
een pak goedkoper dan
de gele zak (1,50 euro).

Je kan deze tips trouwens
gebruiken wanneer de
PMD-wedstrijd volgende
week in je brievenbus
valt. Je maakt kans op een
elektrische fiets of één van
de 9 stadsfietsen als je het
wedstrijdformulier correct
invult en ons bezorgt.
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Druk plastic flessen plat en schroef er dan de dop op.
Volume gespaard! En de dop? Die mag er op. Hij mag
er echter niet los in, want dan gaat die verloren in de
zeef bij het sorteren.
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Lege aluminium schotels van lasagne, pizza of
andere gerechten mogen ook in de PMD-zak.

Ik weet het, we blijven maar op dezelfde nagel
hameren, maar het is helaas nodig dat we
deze boodschap af en toe herhalen. In deze
Milieukrant geven we opnieuw wat tips over
PMD, maar ook om nog eens grondig te kijken
naar hoe je in je eigen gezin je afvalproductie
kan beperken.
Natuurlijk komt "... en een goeie gezondheid!" ook
in onze wensen voor. Daar hebben we een heel
goeie tip over. Waarom niet meedoen aan de
PMD-wedstrijd die binnenkort in je brievenbus
valt? Voor de hoofdwinnaar is er een elektrische
fiets te winnen en 9 andere correcte sorteerders
kunnen een stadsfiets winnen. Meedoen is dus
de boodschap! Je vindt hiernaast alvast wat
informatie om je te helpen de vragen goed te
beantwoorden.
Zoals de afgelopen jaren maken je er graag nog
eens attent op dat wie geen gebruik wil maken
van de 100 kilogram gratis recycleerbaar afval en
bepaalde types afval altijd gratis wil brengen, dit
kan doen door de afstandsverklaring voor 2018
te ondertekenen. Lees zeker eerst de voorwaarden, zodat je de afstandsverklaring niet in je nadeel ondertekent.
Maarten Blommaert,
Voorzitter

wat je nog niet wist
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En ja, metalen spuitbussen van cosmetica
(scheerschuim, haarlak, haarschuim,
deodorant…) en van eetwaren (slagroom…)
mogen wel degelijk in de blauwe zak.
Spuitbussen waar schadelijke stoffen
(smeerolie, verf, verdelgingsmiddelen,… )
hebben in gezeten echter niet!
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Een koffiecapsule wordt
niet beschouwd als een
verpakking. Die mag dus niet
bij je PMD.
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Blikjes platdrukken mag gerust, maar
stop er geen andere voorwerpen in,
want die verstoren de recyclage.
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Bij de M uit PMD (metalen
verpakkingen) horen trouwens
ook blikken koekjesdozen.
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Kroonkurken of metalen deksels mogen
ook in de PMD-zak. Met een magneet
worden ze uitgesorteerd voor recyclage.
En als je met de feestdagen champagne
ontkurkt? Gooi dan gerust het metalen
dekseltje bij je PMD.
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Een lege capsule van melk
is geen PMD. Die hoort dus
thuis in de restfractie.

Win een fiets

Volgende week valt er een folder in je
brievenbus met een wedstrijd over PMD, die
Fostplus en ILvA organiseren.
Gebruik de tips hierboven, lees de regels
nog eens goed en vul dan de vragen in.

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

Afstandsverklaring
Net als in de voorgaande jaren kan je in 2018 afstand doen van de 100 kilogram gratis recycleerbaar
afval. Dat kan je door vóór 22 december 2017 een
afstandsverklaring te ondertekenen.
Als je de verklaring ondertekent, kan je vanaf
1 januari 2018 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 in 2018 meer dan 100 kilogram
afval brengt uit onderstaand lijstje.

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

Afstandsverklaring
(= ondertekenen)

•
•
•
•
•
•
•

Wie de afstandsverklaring ondertekent
kan enkel onderstaande afvalsoorten
onbeperkt gratis brengen:
afgedankte elektrische en
elektronische apparaten (AEEA)
plantaardige oliën en vetten
motorolie
autobanden (maximum 4)
autobatterijen
batterijtjes
Klein Gevaarlijk Afval (KGA)

Gemiddeld
brengt een
gezin slec
hts 36 kg v
an
deze afvals
oorten!
Onderteke
nen kan du
s in
je nadeel z
ijn!

Voor alle andere afval moet je betalen.

Standaard (= niets doen)
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)
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)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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, stenen met grond
textiel, leder: herbruikbare kleding, schoeisel, linnen
(aanbieden in zakken)
tuinafval: snoeiafval, gras, bladeren, wortelstronken

Abonnementen
ILvA biedt opnieuw een
abonnementsformule aan voor het
ledigen van de GFT-container.* Wie in
2018 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
regelmatig 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 enkel
het abonnement te betalen en je moet niet langer waardestickers kopen.

1 januari tot 31 december 2018
Het abonnement loopt van 1 januari 2018 tot
31 december 2018. Je betaalt daarbij de prijs
van alle inzamelingen in 2018, of je er nu
gebruik van maakt of niet.

*

Niet van toepassing in Oosterzele.

Wintertip

As is
geen GFT

Heb je een houtkachel of een open haard en weet
je niet wat doen met de assen? Eén ding is zeker,
ze zijn geen GFT en mogen dus niet in je container.

Restfractie
Je mag je assen bij je restfractie gooien. Zorg wel
dat ze zeker helemaal zijn afgekoeld.

Uitstoot houtkachels
Je woning verwarmen met een houtkachel zorgt
voor een grote uitstoot aan fijn stof en is dus erg
vervuilend. We raden het dus zeker niet aan.

Wil je toch stoken?
Lees dan zeker de tips op onderstaande link.
www.lne.be/stook slim

Abonnement
aanvragen

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

GFT-container
Bedrag 140 liter: € 70,20
Bedrag 40 liter: € 35,10

Vergeet niet je adres in de mededeling van de
overschrijving te zetten!
Nadat we je betaling hebben ontvangen, sturen we je
een sticker op die je op de container moet kleven.

Voorbeeld
abonnementssticker

Thuiscomposteren
Begint het bij jou ook te kriebelen om
in de tuin aan de slag te gaan bij de
eerste zonnestralen?

zelfs geld en afval mee. En bovendien
houd je de duurzame kringloop in
stand.

Wist je dat compost krachtvoedsel
is voor de bloemen, planten en
bomen in je tuin? En dat je compost
gewoon zelf kunt maken door je
groente,- fruit-, en tuinafval thuis te
composteren? Je tuin krijgt niet enkel
een vitaminekuur, maar je bespaart er

Geen idee hoe je eraan begint? Wat
wel en niet te composteren? Of welk
systeem je best gebruikt?
Mis dan zeker de infosessie thuiscomposteren niet, ingericht door de stad
Geraardsbergen in samenwerking
met ILvA en Vlaco vzw.

Praktisch

Praktisch

Deel 1

28 februari 2018 20u-22u

Waar: Parketzaal van De Spiraal,
Zakkaai 29 te 9500 Geraardsbergen
Tijdens de eerste bijeenkomst leer
je de basis van het composteren.
Je moet immers enkele vuistregels
kennen: wat is composteerbaar en
wat niet, wat gebeurt er tijdens het
composteringsproces, welk systeem is
het meest geschikt voor je tuin,...?

Gaat er een
lampje branden?
Spaarlamp en tl-lamp
Een spaarlamp en tl-lamp hebben een
lange levensduur. Maar ooit is het zover: de lamp knippert, zoemt en gaat
stuk. Zelfs een led-lamp leeft niet eeuwig. En wat als je nieuwe verlichting
koopt? Ook dan moet je de oude lampen ergens kwijt zien te raken. Dat is
heel eenvoudig: recycleer ze.
Belangrijk: breek ze niet en gooi ze
niet bij de restfractie, want er zitten
gevaarlijke stoffen in.

kan je
leren

Inschrijven
Inschrijven doe je door :
te bellen naar 054/43 44 41
of te mailen naar:
stefaan.torfs@geraardsbergen.be

Deel 2

3 maart 2018 10-12u

Praktijk van het composteren
Waar: Demoplaats thuiscomposteren aan de rand van het Abdijpark van Geraardsbergen (ingang
achteraan parking shoppingcenter
Denderland, Zonnebloemstraat)
Tijdens de praktijksessie ga je zelf
aan de slag. Hoe zit een doeltreffende compostbak in elkaar? Hoe
belucht je de inhoud van een compostvat? Hoe werk je met bakken?
Hoe kun je zelf de kwaliteit van je
compost bepalen? Dankzij de deskundige begeleiding van een ervaren Vlaco-lesgever krijg je het thuiscomposteren onder de knie.

Recyclage
Lampen zitten boordevol herbruikbare materialen zoals ijzer, koper
en kunststof. Wist je dat die voor de
volle 100% gerecycleerd worden?
En dat de gevaarlijke stoffen zoals
kwik zo keurig uit onze leefomgeving worden gehouden? De natuur
is je dankbaar als jij recycleert!

Ook in Sint-Lievens-Houtem kan
je terecht voor een Infoavond
over thuiscomposteren. Die gaat
door op 22 maart 2018 in de
gemeenteraadzaal, Marktplein 3,
9520 Sint-Lievens-Houtem.

Meer info:

www.sint-lievens-houtem.be

Kringwinkel/recyclagepark/
recyclagepunt

Werkt je mooie luster nog, maak er
dan iemand anders gelukkig mee en
geef ze af in De Kringwinkel.
Breng je oude lamp of armatuur naar
de winkel (als je daar een nieuwe
koopt), het RecyclePunt of het recyclagepark in je buurt.

Waar een wil is, is afval weg...
Geld gespaard in 1, 2, 3!
1

Haal geen afval in huis
Koop geen overbodige verpakkingen.

Koop toestellen die lang meegaan. Zoek op welke types goede kritieken
krijgen.
Kleef een anti-reclamedrukwerk-sticker op je brievenbus.
Geef geen geld uit voor spullen die je toch niet gaat gebruiken.
Vraag (of geef ) cadeautips, zodat geschenken niet meteen “afval” worden.
Gebruik een boodschappentas in plaats van een plastic zak uit
de winkel.
Maak een boodschappenlijstje zodat je geen impulsieve
aankopen doet waar je later spijt van krijgt.
Drink water uit de kraan in plaats van uit flessen.
Kijk eerst of je geen voorraadje verf staan hebt vooraleer
nieuwe te kopen.
Gebruik oplaadbare batterijen.
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Hergebruik of laat hergebruiken
Heb je wel iets nieuw nodig of kan je niet nog een jaartje verder?

Kijk bij defect of er geen reparatie mogelijk is. Ga eens naar een “repair-café” in jouw buurt…
Geef de spullen die je niet meer wil weg via internet. Er bestaan weggeefwebsites. Je kan ze ook
aanbieden aan iemand die je kent of aan een kringwinkel.
Composteer etensresten en snoeiafval in je eigen tuin via een compostvat, - bak of -hoop.
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Heb je toch nog afval?
Geef het een tweede leven via recyclage.
Sorteer afval zoveel mogelijk. De voornaamste regels staan in
de afvalkalender. Het is de bedoeling om zo weinig mogelijk
afval te laten verbranden als restafval. Zo is het zonde om GFT
niet mee te geven in de groene container (tenzij je het thuis zelf
composteert). Wie sorteert komt in elk geval goedkoper uit dan
wie het niet doet!
Kijk nog eens goed rond voor je naar het recyclagepark vertrekt:
mogelijk zie je toch nog zaken die je uit je gele zak of grijze
container (Oosterzele) kan redden. Zo kunnen bijvoorbeeld
piepschuim, kunststoffolie of plastic bloempotjes ook terecht op
het recyclagepark. Het zijn lichte materialen die anders vrij veel
plaats innemen bij de restfractie…

Eerste GFT in
composteerinstallatie
Midden oktober 2017 is de eerste vrachtwagen
met GFT geledigd in de gloednieuwe
composteerinstallatie in Aalst. Wanneer deze
Milieukrant in je brievenbus valt, verwachten
we de eerste lading compost klaar te hebben.

Niet-hechtgebonden

asbest

In de vorige editie van de Milieukrant
hadden we het uitgebreid over asbest. Vooral
hechtgebonden asbest, zoals in golfplaten en
leien, kwam aan bod.
We kregen van een aantal lezers de opmerking
dat we niet vermeldden wat je moet doen
als je niet-hechtgebonden asbest aantreft.
Dit type asbest mag je nooit zelf weg halen.
Je moet hiervoor een gespecialiseerde firma
aanspreken. De gezondheidsrisico's zijn hier
veel groter dan bij hechtgebonden asbest,
omdat de asbestdeeltjes ongebonden zijn en
dus bij de minste manipulatie vrijkomen.

VU: Bart Rooms - Industrielaan 18 - 9320 Aalst

Denk je dat er niet-hechtgebonden asbest in je
woning of pand is? Dan kan je best informeren
bij het FOD WASO (Federale Overheidsdienst
Werkgelegendheid, Arbeid en Sociaal Overleg)
via de website www.werk.belgie.be of
telefonisch via 02/233 45 93. Ze zullen je helpen
om uit te maken of het dit type asbest is.
Ze beschikken ook over een lijst met
alle bedrijven die erkend zijn om niethechtgebonden asbest te verwijderen.

Tijdens een Repair Café probeert een
vrijwilliger je kapotte stukken (elektro,
textiel, enzovoort) gratis te herstellen.
Repair Café Aalst:
25/03/2018 (11u tot 16u30) - Het Wereldhuis,
Nieuwbeekstraat 35 - 9300 Aalst
Repair Café Geraardsbergen:
31/03/2018 (13u tot 17u) - OCV Viane
Beverstraat 1 - 9500 Viane
Repair Café Herzele:
11/02/2018 (13-17u) - LDC ’t Ryckbosch,
Kloosterstraat 42 - 9550 Herzele
11/03/2018 (13-17u) - taverne ’t Wijnantshof,
Kasteelstraat 26 - 9550 Woubrechtegem
Repair Café Liedekerke/Denderleeuw:
03/03/2018 (10u tot 15u) - Vrijetijdshuis,
Warandestraat 22 - 1770 Liedekerke
Repair Café Sint-Lievens-Houtem:
17/03/2018 (11u - 16u) - De Garage,
Kerkkouterstraat 62 - 9520 Bavegem

ILvA - Industrielaan 18
9320 Aalst
Tel 053/85 85 45
Fax 053/83 44 22
info@ilva.be - www.ilva.be

Repair Café Zottegem:
20/01/2018 (13u30 tot 17u)
24/02/2018 (13u30 tot 17u)
17/03/2018 (13u30 tot 17u)
Levi's eetcafé, Trapstraat 35, 9620 Zottegem

