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Week van de afvalophaler
en recyclageparkwachter
18-24 november

Doe mee: hang de tekening achter je raam!

PMD
Voorwoord
Sinds de invoering van de nieuwe PMD-regels,
hebben we al een aantal inzamelingen van de
blauwe zak achter de rug. De resultaten zijn
zeer goed. Jullie zaten duidelijk te wachten
tot er meer gerecycleerd kon worden. Jullie
zijn helemaal mee en dat doet ons uiteraard
plezier, want het sterkt ons in de beslissing om
zo vroeg in het project van de nieuwe blauwe
zak te stappen. De nieuwe regels zijn heel
duidelijk en er wordt een pak restfractie uit de
gele zak geweerd. Goed voor het milieu en de
portemonnee dus.

Nieuwe
regels goed
opgevolgd
Begin juni zijn we van start gegaan met de nieuwe
PMD-regels. Alle plastic verpakkingen mogen nu
in de blauwe zak! En we doen dat met zijn allen
al volop. Vanaf de eerste inzameling merkten we
dat jullie de boodschap goed hebben begrepen
en dat jullie massaal plastic verpakkingen uit de
gele zak weren en bij het PMD gooien.
We merken dat de sorteerregels goed opgevolgd
worden. Onze laders moeten zelden zakken
laten staan. Goed nieuws dus!

We leggen hiernaast wel nog even uit dat
grote folies thuishoren op het recyclagepark,
in de container van de plastic folies en niet
bij het PMD. Alleen zo zijn ze bruikbaar voor
recyclage. Belanden ze in de PMD-container,
dan zorgen ze voor veel problemen en gaan
ze helaas verloren.
Tussen 18 en 24 november is het de week van
de afvalophaler en recyclageparkwachter.
We vragen dan extra respect voor onze
medewerkers. Niet alleen werken ze in
weer en wind, ze ervaren helaas vaak aan
den lijve onbeleefd of respectloos gedrag.
Claxonneren omdat de vrachtwagen te traag
rijdt. Gevaarlijke inhaalmanoeuvres. Obscene
gebaren of regelrechte scheldpartijen, ze
ondervinden het allemaal veel te frequent.
Gelukkig komt het minder vaak voor, maar
af en toe krijgen ze ook te maken met fysiek
geweld, zowel tijdens de inzameling aan huis
als op het recyclagepark. Het zijn zaken die
niet mogen gebeuren, maar helaas tot de
realiteit behoren. Laat ons tijdens deze week
een extra inspanning doen en onze collega's
een pluim op de hoed steken!
Bart Van den Neste
Voorzitter

Er wordt al maar liefst 38%
méér PMD ingezameld!
Dat is een goeie zaak, want
nu wordt er veel meer afval
gerecycleerd.

Nieuwe PMD =
alle plastic verpakkingen
Grote folies moeten
Maar...
in de container plastic folies!
grote folies zijn
geen PMD

Omdat ze zo groot zijn, verstoren ze het recyclageproces in
de installatie waar PMD wordt verwerkt. Ze moeten daarom
in een andere container op het recyclagepark. Enkel zo
kunnen we zorgen dat ze correct gerecycleerd worden.

Bij het nieuwe PMD mogen alle plastic verpakkingen.
De uitzonderingen zoals verpakkingen van bijtende
producten of het piepschuim dat je bijvoorbeeld bij
electro vindt, hebben we vroeger al vermeld.

Maar er is nog een uitzondering, die vooral op de
recyclageparken een probleem vormt: de grote
folies. Ook al zijn dit plastic verpakkingen, ze mogen
niet in de blauwe zak of in de PMD-container op
het recyclagepark. Ze draaien in de machines tot
slierten en blokkeren zo de draaiende delen. Erg
vervelend en tijdrovend om het recyclageproces
weer op gang te krijgen. Daarom: grote folies horen
niet bij het PMD.

Geen

PMD

Wat zijn "grote" folies?
Kan de folie niet in je PMD-zak? Of is dat pas zo
als je hard moet duwen en proppen? Dan is hij te
groot voor de blauwe zak en moet je hem naar het
recyclagepark brengen en in de container plastic
folies gooien.

Worden grote folies dan niet
gerecycleerd?
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Grote folies kunnen zeker gerecycleerd worden,
maar volgens een ander proces dan PMD. Het is dus
zeker de moeite om ze naar het recyclagepark te
brengen. Ze moeten wel proper zijn!

Welke folies mogen in de container
plastic folies?
alle folies die niet in de PMD-zak kunnen
enkel propere folies, zoals bijvoorbeeld
krimpfolie
grote folies die bevuild zijn (met grond, zand,
bladeren of ander materiaal), moeten bij het
grofvuil

Afstandsverklaring
Ook in 2020 kan je afstand doen van de 100
kilogram gratis recycleerbaar afval, door vóór
23 december 2019 een afstandsverklaring te
ondertekenen.
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Als je de verklaring ondertekent, kan je in 2020
enkel de volgende afvalsoorten onbeperkt
gratis brengen en betaal je het normale tarief
voor alle afval dat niet in dit lijstje staat:
• afgedankte elektrische en
elektronische apparaten (AEEA)
• plantaardige oliën en vetten
• motorolie
• autobanden (maximum 4)
• autobatterijen
• batterijtjes
• Klein Gevaarlijk Afval (KGA)

Je kan de afstandsverklaring ondertekenen vanaf eind
november via www.ilva.be/afstandsverklaring

Standaard (= niets doen)

Standaard kan je 100 kilogram recycleerbare afvalstoffen gratis brengen. Daar hoef je niets voor te doen.
Onderteken je de afstandsverklaring, dan neem je dus afstand van het principe van de 100 kg gratis recycleerbaar
afval.

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
textiel, leder: kleding, schoeisel, linnen (aanbieden in
gesloten zakken)
tuinafval: snoeiafval, gras, bladeren, wortelstronken
kaarsen, kurk, CD-doosjes, CD's/DVD's en plastic doppen

Bedankt,
zwerfvuilhelden!

15 scholen
1.400 leerlingen
770 kilogram

Op 10 oktober organiseerde
ILvA een zwerfvuilactie voor
alle secundaire scholen in het
werkingsgebied.
In totaal namen 15 scholen deel.
De 1.400 leerlingen werden
uitgerust met fluohesjes,
afvalgrijpers en handschoenen,
zodat ze veilig aan de slag
konden. Samen ruimden ze de
straten in de omgeving rond de
school op en haalden zo maar
liefst 770 kg afval op.

Goed gedaan en bedankt daarvoor!!

Bedankt ook aan de leerlingen van het

Nieuwe
afvaleilandjes
ILvA heeft nieuwe
afvaleilandjes, die je zeker
op evenementen zal zien
de komende tijd. Een ILvAafvaleilandje bestaat uit een
container voor PMD en een
container voor restfractie. Je
kan zo'n eilandjes gebruiken
tijdens een evenement en
op die manier het sorteren

aanmoedigen. Je betaalt 6
euro per zak van 240 liter
restfractie en zolang het
ingezamelde PMD geen
ander afval bevat, is dit
gratis. Wil je graag meer
info of wil je afvaleilandjes
reserveren? Stuur een mail
naar afvaleilandjes@ilva.be of
surf naar www.ilva.be.

KA Zottegem!

Week van de afvalophaler
en recyclageparkwachter
18-24 november
Van 18 tot 24 november zetten we onze collega's die
het afval inzamelen graag opnieuw in de kijker.
Onze laders, chauffeurs en parkwachters hebben het
schoonste beroep van de wereld. Want zonder hen
zouden onze straten, stoepen, zolders en kelders vol
staan met afval. Ze verdienen dus ons respect. Omdat
ze door weer en wind werken en omdat ze dat ook
goed doen.
Laat ook onze recyclageparkwachters weten dat
je hen respecteert. Een duim omhoog en een
vriendelijk woord zijn altijd welkom, maar vooral: het
meeste respect toon je door je afval vooraf al goed te
sorteren en in de juiste container te plaatsen!

www.houhetnet.be

Lege batterijen
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Toon je respect!

Kleur de tekening in en hang ze
achter je raam. Of hang gewoon
een strik rond je afvalzak of GFTcontainer. Neem er een foto van en
post die op onze Facebookpagina
(facebook.com/ilva.afval)

Elk gezin heeft 30 lege batterijen in huis. Zeker dat ze helemaal
leeg zijn? Breng ze naar een inzamelpunt, zoals het recyclagepark!
Zo worden ze gerecycleerd!

Rondleiding bij ILvA
Lagere en secundaire scholen

Educatief bezoek aan het recyclagepark
Je kan met je klas een bezoek brengen aan het ILvArecyclagepark, zodat de leerlingen zien welk afval in
welke container thuishoort. Een gids leidt je rond en
geeft een deskundige uitleg over de weg die afval
aflegt nadat het is afgegeven.
Een rondleiding duurt ongeveer 1 uur en gaat door
op een moment dat het recyclagepark gesloten is.
De groep mag maximaal 25 leerlingen tellen en
moet door zeker 1 leerkracht begeleid worden. Een
rondleiding is volledig gratis.

Praktisch
Wil je graag een rondleiding? Neem dan contact op
met ILvA via info@ilva.be of 053/85 85 45.
Vraag rondleidingen minstens 3 weken vooraf aan!

Tijdens een Repair Café probeert een
vrijwilliger je kapotte stukken (elektro, textiel,
enzovoort) gratis te herstellen.

Repair Café Aalst:

14/12/2019 (11u - 16u30) - Stedelijk
Museum 't Gasthuys - Oude Vismarkt 13 Aalst

Repair Café Denderleeuw:

VU: Bart Rooms - Industrielaan 18 - 9320 Aalst

14/12/2019 (10u - 15u) - Ter Bake
Steenweg 732 - Denderleeuw

Repair Café Geraardsbergen:

30/11/2019 (13u - 17u) - The Preacher
Markt 9 - Geraardsbergen

Repair Café Herzele:

8/12/2019 (13u - 17u) - 't Labierint
Markt 14 - Herzele

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

Repair Café Sint-Lievens-Houtem:

7/12/2019 (10u -16 u) - Zaal Kerksken
Rot 8 - Letterhoutem.
Bij dit repair café voorzien we een klein pop-up
kersthoekje met zelfgemaakte geschenkartikelen
op basis van recyclagematerialen. Er zijn nog wel
enkele plaatsjes vrij om aan te sluiten (voorwaarde:
zelfgemaakt, op basis van recyclagematerialen).
Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met
Rita Van Stappen: 0478/ 63 45 69.

Repair Café Zottegem:

16/11/2019 (13u30 tot 17u)
14/12/2019 (13u30 tot 17u)
Levi's Burgers
Trapstraat 35 - Zottegem

www.facebook.com/ilva.afval

