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De Milieukrant

Voorwoord
De 10 winnaars van de PMD-wedstrijd zijn
bekend. Eén van hen won een elektrische
fiets en de negen anderen wonnen een
stadsfiets. Proficiat aan de winnaars. Maar
ook aan iedereen die het antwoord juist
had. Uit de inzendingen bleek dat nog niet
iedereen helemaal goed weet wat PMD is en
wat tot de restfractie behoort. De regel dat
plastic verpakkingen maar in de blauwe zak
mogen als ze de vorm hebben van een fles, is
nog niet door iedereen gekend. We blijven er
dus hard op hameren. Zodat we onze sorteeren recycleercijfers blijven verbeteren.
Ook al schrijven we deze Milieukrant tijdens
stevige vriesdagen, we geven toch al flink
wat aandacht aan de lente. Want we willen
graag benadrukken dat je heel wat van je
afval zelf kan verwerken in je tuin. ILvA komt
graag om je GFT, maar we zouden eigenlijk
liever zien dat de ecologische keten zich sluit
in je woning en tuin zelf. Als je je organisch
afval zelf composteert en geen beroep moet
doen op onze vrachtwagens om het naar
een composteerinstallatie te brengen, zijn
we veel milieuvriendelijker bezig. Minder
vrachtwagens de baan opsturen en minder
CO2 uitstoten, blijven doelstellingen waar
we ons achter zetten. En daar kan jij dus bij
helpen!

PMD

wedstrijd
5000
inzendingen

Er waren bijna 5.000 inzendingen voor de PMDwedstrijd, die in december in de brievenbus viel.
Het bleek een redelijk moeilijke opgave te zijn en
er werden wat meer fouten gemaakt dan de vorige
keren.

De juiste
antwoorden

De lege lasagneschaal = PMD
De lege spuitbus van haarlak = PMD
De lege verpakking van chocomelkpoeder en deze
van gezichtscrème zijn geen PMD. Ook al zijn ze
van plastic gemaakt, ze hebben niet de vorm van
een fles. In de restfractie ermee dus. En zeker niet
in de blauwe zak.
Maar liefst 1 op 3 inzenders had het fout!
Vooral de verpakking van chocomelkpoeder deed
twijfelen. Meer dan de helft van de foute antwoorders had die wel in de blauwe zak gegooid.

Tip

Met de nieuwe afvalkalender in de brievenbus vragen we je om aandacht te hebben
voor een paar wijzigingen. Grofvuil en snoeihout worden niet meer op vaste dagen ingezameld, GFT heeft geen inhaaldag meer
na een feestdag en de inzameling van glas
schuift een week op na 11 juli en 15 augustus. Goed kijken dus, zodat je de inzameling
niet mist.

Je plastic verpakking
heeft de vorm
van een fles?
Dan is die PMD !

Maarten Blommaert
Voorzitter

Geen flesvorm = Geen PMD

De
antwoorden
PMD

Een schaaltje
van lasagne en
een spuitbus van
haarlak zijn allebei
metaalverpakkingen.
Ze mogen dus in de
blauwe zak.
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Geen PMD

x
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De verpakking van
chocomelkpoeder en van
gezichtscrème zijn allebei
plastic verpakkingen, maar
hebben niet de vorm van de
fles. Zij mogen dus niet in de
blauwe zak. Gooi ze bij de
restfractie!

De 10 winnaars zijn bekend en werden
persoonlijk gecontacteerd. Ben je er niet bij?
Maar je had wel alle antwoorden juist? Mooi!
Sorteer zo voort...

Grofvuil en snoeihout
enkel op afspraak
Vanaf 1 april 2018 verandert de manier waarop je de inzameling van grofvuil
of snoeihout aan huis moet aanvragen. Er is geen vaste datum meer die je
op de afvalkalender ziet staan. Na 1 april moet je bellen naar ILvA, waarna
onze medewerker je de datum van de volgende inzameling meedeelt.

Praktisch
1

Bel 053-85 85 45.
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We geven je de datum van inzameling.
Geef aan wat je allemaal buiten zal
zetten. Enkel wat je hebt gemeld, wordt
meegenomen.
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Zet je afval vóór 6u buiten. Dan vertrekt
de ploeg op ronde.

4

Je afval wordt gewogen. Na de inzameling
krijg je een betalingsuitnodiging in de
brievenbus.

De regels voor grofvuil
en snoeihout op een rijtje
Grofvuil

Houten planken moeten tussen de 0,50 m en 1,50 m zijn.
Bind meer dan drie stuks samen in bundels die 1 persoon kan
dragen.
Elektrische en elektronische apparaten zijn geen grofvuil.

Snoeihout

Takken, struiken, bomen en wortelstronken mogen maximaal 1,50
meter lang zijn en een diameter van van 15 cm hebben.
Takken bind je samen met een touw tot een bundel van maximaal
30 cm diameter. De bundel mag niet meer dan 25 kg wegen.
Bladeren, gras of fijne takjes mag je aanbieden in een open bak
(emmer, kuip...) die kan leeggegoten worden.

Hoeveel kost het?
Grofvuil
6 euro voor de eerste 20 kg
grofvuil. Daarna kost het 3
euro per begonnen 10 kg.

Snoeihout
1 euro voor de eerste 20 kg
snoeihout. Daarna kost het
0,50 euro per begonnen 10 kg.

Opgelet

De regels rond grofvuil op het
recyclagepark zijn anders dan bij
de inzameling aan huis. Op het
recyclagepark moeten metaal en hout
worden gescheiden.

Nieuwe afvalkalender
Tot eind maart wordt de nieuwe
afvalkalender bedeeld. Hij gaat
van start op maandag 2 april
2018 en loopt tot 31 maart 2019.

Aanpassingen

Er zijn best wel wat aanpassingen gebeurd, die belangrijk voor
je kunnen zijn. Niet alleen voor
grofvuil en snoeihout, ook bij GFT
en glas verandert er één en ander.

GFT

Voor de inzameling van GFT is er
geen inhaalronde meer gepland.
Als de normale inzameldag GFT
op een feestdag zou vallen,
vervalt de inzameling volledig. Er
is geen verschuiving meer naar
een andere dag, voor de volgende
inzameldag.

Glas

Ook voor de inzameling van glas
is er een verandering. Normaal
gezien komt ILvA om de 4 weken
langs om je glas. Dat blijft zo, behalve voor de inzameling in juli
en augustus. Daar zitten telkens 5
weken tussen.
Kijk dus goed op je
afvalkalender. Ook voor de
andere afvalsoorten moet
je soms opletten. Zeker als
er een feestdag is, kan je
weleens verrast worden.
We komen dan soms één of
twee dagen vroeger om je
afval dan de dag die je zou
verwachten.

Besparen op afval?
Gooi het in je tuin...
Euh? Je afval in de tuin gooien? eigenlijk kan je dat gemakkelijk heDat kan natuurlijk alleen maar met
afval dat je hebt van groenten of
fruit, of met organisch materiaal uit
je tuin. En met niets anders...

Natuurlijk, je kan je GFT kwijt in de
groene GFT-container, maar dat
heeft eigenlijk wel wat nadelen.
Het kost jou geld om ILvA te laten
inzamelen, maar het kost ook ILvA
geld om personeel en vrachtwagens
in te zetten om GFT aan je deur te
komen halen.
En het is toch vooral zonde dat er
vrachtwagens de baan op worden
gestuurd om afval in te zamelen dat
eigenlijk niet echt afval is? Akkoord,
we doen er iets goeds mee: we maken er compost van. En dat compost
verbetert heel veel gronden. Maar

lemaal zelf doen. Met je eigen GFT.
Hoe? Door thuis te composteren.

Hoe thuiscomposteren?

Zorg voor een compostvat of
compostbak of reserveer ergens
een warm maar verloren hoekje in
je tuin. Zet je compostvat op een
oude palet of op betondallen, gooi
er eerst wat takjes in en voilà, je
bent al klaar. Gooi nu elke keer je
organisch afval uit de keuken in het
vat, de bak of op de composthoop.
Gooi er af en toe wat takjes bij
en roer eens stevig. Na verloop
van tijd herken je de klokhuizen,
aardappelschillen, groentenresten,
koffiefilters,... niet meer en zie je het
compost ontstaan. Hergebruik dit in
je tuin en je eigen ecologische cirkel
is rond.

Thuiscomposteren

Wil je er graag zelf aan beginnen,
maar heb je nog wat drempelvrees? Wil je weten welk systeem
jij het best gebruikt? Mis dan zeker één van de infomomenten
over thuiscomposteren niet.
Je kan de theorie volgen in Oosterzele of Aalst en de praktijk in
Zottegem of Aalst.

kan je
leren

Theorie

Praktijk

Hier leer je de basis van het composteren:: wat is composteerbaar en
wat niet, wat gebeurt er tijdens het
composteringsproces, welk systeem
is het meest geschikt voor je tuin,...?

Tijdens de praktijksessie ga je zelf
aan de slag. Hoe werk je met een bak
of vat? Hoe bepaal je zelf de kwaliteit
van je compost? Je krijgt deskundige
begeleiding thuis te starten.

23 mei 2018 20u-22u

26 mei 2018 10-12u

14 juni 2018 20u-22u

23 juni 2018 10-12u

Administratief Centrum,
Werf 9, 9300 Aalst

Gemeentelijke bibliotheek,
Stationsstraat 13, Oosterzele
(Scheldewindeke)

Inschrijven

Nieuwe compostdemoplaats
Parklaan 2, 9300 Aalst
Hoek Beislovenstraat - Leirensweg,
Zottegem.

Inschrijven voor de sessies in Aalst kan je via compost@aalst.be of telefonisch
op 053 77 9300. Voor de andere hoef je je niet in te schrijven.
De compostsessies zijn een samenwerking tussen de organiserende gemeenten,
de kringloopkrachten, ILvA, Vlaco en VELT (Zottegem).

Tuinieren zonder pesticiden.
Kleine daad, schoon resultaat!
Pesticiden zijn schadelijk voor mens en milieu.

Maak er deze lente eindelijk komaf mee! Breng
ze op zaterdag 21 april 2018 binnen bij ons in het
recyclagepark. In ruil ontvang je een handige
voegenborstel (zolang de voorraad strekt).
Planten in de voegen van het terras of onkruid op het wandelpad in de
tuin? We grijpen gemakshalve naar pesticiden die schadelijk zijn voor mens
en milieu. Ze komen in onze waterlopen terecht en tasten het grondwater
aan. Pesticiden bedreigen zo het water waaruit drinkwater gemaakt wordt.
Daarom lanceren we samen met de Vlaamse Milieumaatschappij de actie

“Een kleine daad, schoon resultaat” op zaterdag 21 april 2018.
Wees er dus snel bij en kom met je pesticiden naar het recyclagepark tussen
9u en 16u. Je vindt de adressen van de ILvA-recyclageparken op onze website
(www.ilva.be).

Tips & tricks voor een gezonde tuin of terras

Een tuin of terras onderhouden zonder schadelijke hulpmiddelen is perfect
mogelijk. 53% van de Vlamingen doet dit al zonder pesticiden. Zo kan je
bijvoorbeeld varens planten op schaduwrijke plaatsen in plaats van gras om
mosvorming te vermijden, of door te vegen of te krabben onkruid tussen je
tegels verwijderen.
Meer tips & tricks lees je op de handige website www.mijngifvrijetuin.be
en volg de Facebookpagina van de Vlaamse Milieumaatschappij!

Tot zaterdag 21 april!

Gezocht

Duizendpoot in
communicatie
en onthaal
ILvA is op zoek naar een nieuwe collega, die
ons helpt met het organiseren van de dienst
communicatie en onthaal. Ben je op zoek naar
een stevige uitdaging en wil je graag een job
met veel variatie? Dan is dit misschien iets
voor jou.
We zoeken een bachelor die samen met de
communicatie-verantwoordelijke van ILvA
vormt geeft aan de interne en externe communicatie. Je geeft ook rondleidingen, beantwoordt klachten, verzorgt de administratie,
vangt het onthaal op, zoekt onderwerpen voor
de sociale media, schrijft artikels, .... Kortom, je
bent een duizendpoot. Heb je interesse? Kom
dan eens kijken bij de jobs op www.ilva.be.

Afvaltip

Drink kraantjeswater

VU: Bart Rooms - Industrielaan 18 - 9320 Aalst

Kraantjeswater is drinkwater. Zo eenvoudig is
het. Water uit de kraan is streng gecontroleerd
en dus perfect gezond. En nog goedkoop ook.
Het is dus helemaal niet nodig om met flessen
te zeulen.
Je doet het milieu een gunst als je kraanwater
drinkt in plaats van flessenwater. Je hebt er
immers geen afval door: geen glazen flessen
die moeten uitgewassen worden of geen
plastic flessen die gesmolten moeten worden
om gerecycleerd te worden.

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

Tijdens een Repair Café probeert een
vrijwilliger je kapotte stukken (elektro,
textiel, enzovoort) gratis te herstellen.
Repair Café Aalst:
24/03/2018 (en niet 25/3 zoals in de vorige
Milieukrant stond vermeld (11u -16u30)
Het Wereldhuis, Nieuwbeekstraat 35 - 9300 Aalst
16/06/2018 (11u-16u30) - Netwerk,
Houtkaai 15 - 9300 Aalst
Repair Café Geraardsbergen:
31/03/2018 (13u-17u) - OCV Viane,
Beverstraat 1 - 9500 Viane
16/06/2018 (13u-17u) - De Klaproos,
Groteweg 240 - 9500 Overboelare
Repair Café Herzele:
08/04/2018 (13u-17u) - Jeugdhuis Wattage,
Solleveld 35 - 9550 Herzele
13/05/2018 (13u-17u) - Koffiehuis Kattekwaad,
Lavendelstraat 46 - 9550 Hillegem
10/06/2018 (13u-17u) - 't Uilekot,
Groenlaan 39 - 9550 Herzele
Repair Café Lede:
09/06/2018 (11u-16u30) - De Kringwinkel,
Hoogstraat 7 - 9340 Lede.
Repair Café Liedekerke/Denderleeuw:
27/05/2018 (10u-16u) - Duurzaamheidsbeurs
Koetshuis (naast 't Kasteeltje) - Stationsstraat 7 9470 Denderleeuw
Repair Café Sint-Lievens-Houtem:
16/06/2018 (11u-16u) - Jeugdhuis Reflex,
Fabrieksstraat 19 - 9520 Sint-Lievens-Houtem

