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Jouw afval in 2022
125 kg recycleerbaar afval
gratis naar recyclagepark

Langere voertuigen toegelaten
Nieuwe regels voor asbest
Recyclage van matrassen

Voor
(zitter)
woord
Wat is het afgelopen jaar snel gegaan. Nog maar
een paar dagen en 2022 gaat al van start. Het
blijft voor iedereen een lastige periode, met corona dat zowel ons privé- als ons professioneel
leven blijft beheersen. Ik kan daarom enkel de
hoop uitdrukken dat 2022 voor iedereen een
beter, vrolijker en gezonder jaar mag worden.
Met veel vriendschap en hopelijk wat uitbundiger feesten later dit jaar.
Afval kan in zo’n periode wel het laatste van je
zorgen zijn. Toch blijven wij ons inspannen om
naar een afvalarme omgeving te streven. Daarom passen we één en ander aan op onze recyclageparken, zodat jullie nog sneller gebruik
zullen maken van de mogelijkheden om daar
goedkoop, en met recycleerbaar afval zelfs gratis, terecht te kunnen. Zo trekken we de hoeveelheid recycleerbaar afval op van 100 kg naar 125
kg afval dat je gratis mag brengen, houden we
matrassen uit de verbrandingsoven en zorgen
dat ze gerecycleerd worden en zijn nu ook langere voertuigen welkom. Dat laatste zal tot heel
wat minder discussies aan de toegangspoort
leiden. Tot slot is er voor hechtgebonden asbest
een nieuwe regeling uitgewerkt, zodat je dit gevaarlijke goedje op een veilige manier kwijt kan.
Ik wil jullie graag ook nog even bedanken voor
jullie bijdrage aan de week van het afvalteam.
Jullie hebben opnieuw getoond dat jullie respect hebben voor het harde werk van onze medewerkers die dag in dag uit instaan voor de
inzameling. We zullen dit initiatief blijven herhalen, maar ik benadruk toch graag dat respect
en appreciatie gerust ook in de 51 andere weken
mogen getoond worden.
Beste wensen voor 2022!
Bart Van den Neste
Voorzitter

2022

Wat verandert er?
We wensen jullie fijne feesten en een succesvol 2022!
Samen gaan we de uitdaging aan om minder afval te
hebben en daarom zullen we jou ook komend jaar een
pak tips geven om de afvalberg kleiner te maken.
Vanaf 1 januari 2022 veranderen een aantal zaken op
onze recyclageparken:
• Je mag jaarlijks 125 kilogram recycleerbaar afval
gratis brengen.
• De regeling rond hechtgebonden asbest wordt
aangepast.
• Langere voertuigen worden toegelaten.
• Matrassen horen niet langer bij het grofvuil, maar
worden gerecycleerd.
Deze maatregelen zullen er voor zorgen dat jullie de
weg naar het recyclagepark nog gemakkelijker vinden.

125 kg
recycleerbaar
afval gratis
Vanaf 2022 mag elk gezin jaarlijks 125 kg recycleerbaar afval gratis naar het recyclagepark brengen.
Voordien was dat slechts 100 kg. Deze vrijstelling krijg
je automatisch. Je hoeft er niets voor te doen.
Je hoeft dus geen twee keer te betalen voor afval
waar je al een recyclagebijdrage hebt voor betaald.
Denk maar aan een koelkast of een laptop, voor deze
toestellen betaal je bij aankoop een Recupel-bijdrage.
Die bijdrage dient voor de recyclage van het toestel
wanneer het stuk is.
Nadat je tijdens een kalenderjaar met je gezin 125 kilogram recycleerbaar afval hebt gebracht, wordt elk
volgend bezoek betalend. Je krijgt wel nog steeds
een korting van 10% wanneer je tijdens je bezoek enkel recycleerbaar afval bij hebt. s d

Recycleerbaar afval
AEEA (elektrische apparaten)

Hoe weet je of je afval recycleerbaar is?

Vroeger was het gemakkelijk (maar zeker niet beter):
toen mocht alles op 1 afvalberg. Vandaag bestaan
er veel meer producten én manieren om ze achteraf
te verwerken en de grondstoffen er opnieuw uit te
winnen. Meer nog, zowat 65% van al je afval wordt
gerecycleerd. Het lijstje met niet-recycleerbaar afval
is dus eigenlijk korter dan dat van recycleerbaar afval
hiernaast.
Heb je afval dat behoort tot deze lijst? Dan heb je
recycleerbaar afval. Dat betekent dat jij er op jaarbasis
125 kg gratis van kan brengen en dat wij er alles aan
doen om het zuiver naar de verwerker te brengen en
te laten recycleren.

Auto-, motor- en fietsbanden
Autobatterijen
Batterijtjes
Beton
Gipsplaten
Glas
Harde plastics
Hout
KGA (Klein Gevaarlijk Afval)
Matrassen
Metaal/schroot
Motorolie
Papier en Karton
Piepschuim (isomo)
Plantaardige oliën en vetten
PMD
Steenpuin
Textiel, leder
Tuinafval
Kurk, plastic doppen, CD’s/DVD’s, CD-doosjes,
kaarsen
Opgelet, er zijn specifieke voorwaarden per afvalsoort om
recycleerbaar te zijn. Die vind je op www.ilva.be.

Asbest vanaf 2022
Je hoeft vanaf 2022 niet langer een afspraak
te maken om hechtgebonden asbest naar het
recyclagepark te brengen.
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Asbest moet verpakt zijn.

Je moet het hechtgebonden asbest nog steeds
verpakt brengen. Dit dient om de veiligheid tijdens
het transport en bij het aanleveren te garanderen.
De verpakking moet doorzichtig zijn. Onverpakt
asbest wordt geweigerd!
Kleine stukken asbest kunnen in een doorzichtige
plastic zak worden aangeboden, die goed is
dichtgemaakt, al dan niet met tape.
Grote stukken, zoals golfplaten, moeten
ook doorzichtig worden verpakt. Ze kunnen
bijvoorbeeld gewikkeld worden in folie. Zorg ook
dat deze stukken goed zijn dichtgemaakt, al dan
niet met tape.
Zorg dat de plastic zak of folie voldoende stevig is
om scheuren bij in- en uitladen te voorkomen.
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Wanneer mag je asbest brengen?

De brengmomenten zijn beperkt tot dinsdag
en donderdag tussen 16u en 19u op de
recyclageparken die op dat moment open zijn.

200 kg gratis
Wil je asbest brengen? Druk voor je je
identiteitskaart in de gleuf steekt eerst
op de “asbestknop” aan de ingangszuil.
De recyclageparkwachter komt de aangeboden vracht controleren, zodat hij
de vrijstelling kan toekennen.
De voorwaarde om hiervan te genieten
is dat je tijdens je bezoek enkel hechtgebonden asbest brengt. Anders zouden we je gebrachte hoeveelheid asbest niet kennen. Heb je ander afval bij?
Lever dan eerst je asbest af, verlaat het
recyclagepark en meld je opnieuw aan
bij de ingangszuil. Je kan nu je ander afval brengen.

Praktisch

Breng asbest
tussen 16u en 19u:
Op dinsdag naar:
Aalst I
Affligem
Haaltert
Kluisbergen
Lede

Op donderdag naar:
Aalst II (Hofstade)
Denderleeuw
Erpe-Mere
Galmaarden
Geraardsbergen
Herzele
Ninove
Oosterzele
Sint-Lievens-Houtem
Zottegem

Voertuigen tot 9,5 m
toegelaten
Vanaf 1 januari 2022 wordt de
oude norm van 8 meter als toegelaten lengte voor toegang tot
het recyclagepark aangepast.
Je bent vanaf dan welkom met
voertuigen met een totale
lengte van 9,5 meter, zolang de
wielbasis de 7,5 meter niet overschrijdt. Zo garandeert ILvA dat
ook langere voertuigen welkom
zijn, zonder risico op schade aan
de infrastructuur.

Het toegelaten
gewicht blijft
7.000 kilogram.

Leren composteren
en tuinafval beheren
Vorig jaar waren onze workshops over ecologisch tuinieren een groot succes. Daarom organiseren we ze
volgend voorjaar opnieuw, samen met de vzw Vlaco.
Thema’s zoals thuiscomposteren, waarin je leert hoe je
zelf je tuinafval tot gezonde compost kan omtoveren,
maar ook hoe je al dat afgereden gras een plekje geeft,
zullen aan bod komen.
Wie interesse heeft in het houden van kippen, zullen
we leren hoe je daar het best aan begint. En ook wie
een kleine stadstuin heeft, zullen we wegwijs maken
in de ecologische aanpak ervan. Volg ons op Facebook
of check geregeld onze website om de data en
inschrijvingsmogelijkheden te ontdekken.

9,5 meter max.

7,5 meter max.

Ook matrassen
worden gerecyleerd
Eindelijk recyclage

Tot nu werden oude matrassen niet gerecycleerd. Ze
hoorden bij het grofvuil en werden verbrand. Vanaf
januari 2022 kan je je oude matrassen in een afzonderlijke container op het recyclagepark afleveren. Ze
worden daarna naar de verwerker gebracht, waar ze
ontmanteld worden en er zoveel mogelijk materialen uit worden gerecycleerd. Matrassen horen dus
tot het recycleerbaar afval en vallen binnen de 125
kilogram die je jaarlijks gratis mag brengen.

Wie is Valumat?

De producenten of invoerders van matrassen zijn nu
verplicht de inzameling en de verwerking van hun
producten op zich te nemen. De vzw Valumat neemt
deze verplichting over van de bij hen aangesloten
matrasproducenten/invoerders. Valumat vergoedt
de kosten voor het inzamelen, transporteren en verwerken van afgedankte matrassen.
De recyclage van matrassen en de verantwoordelijkheid die de producenten hierin nemen, is een belangrijke stap. Op deze manier worden producenten
100% verantwoordelijk voor hun producten zodra
die afval worden.
Ook voor ander afval, zoals PMD (Fost Plus) of elektronische apparaten (Recupel) zijn de producenten
verantwoordelijk voor de verwerking zodra hun producten afval worden. Ook voor die producten betaal
je een milieubijdrage bij de aankoop ervan, net als
voor nieuwe matrassen nu. Overigens, bij de aankoop van een nieuwe matras aanvaarden sommige
verkopers gratis je oude exemplaar.

Hol glas niet meer
per kleur
Om plaats te maken voor de
container voor matrassen, hoef
je op het recyclagepark gekleurd
en wit glas niet langer apart te
sorteren. Alle kleuren hol glas
zijn welkom in 1 container.

Voorwaarden
Droog

Om ze effectief te kunnen
recycleren, moet je er wel voor
zorgen dat je matras droog is. Ze
mag niet nat of beschimmeld zijn.
Laat ze dus niet dagenlang, in
weer en wind, buiten liggen.

Zo snel mogelijk

Breng je oude matras na aankoop
van een nieuwe dus zo snel
mogelijk naar het recyclagepark.
Zo vermijd je dat ze toch nat wordt.

In één geheel

Je mag ze ook niet in stukken
snijden. Anders is ze niet meer te
recycleren.

Container voor herbruikbare
spullen in recyclagepark Herzele
In het recyclagepark in Herzele kan je sinds kort
terecht met herbruikbare spullen, zodat ze niet
op de afvalberg terecht komen. Er is een nieuwe
container geplaatst waarin je herbruikbare
goederen kan afgeven.

Wat gebeurt er met deze goederen?

De Kringwinkel Zuid-Oost-Vlaanderen sorteert
alle spullen en biedt ze aan in De Kringwinkel,
zodat anderen ze daar kunnen aankopen en
hergebruiken.

Breng je spullen rechtstreeks naar
De Kringwinkel.

Nog beter is je herbruikbare spulletjes
rechtstreeks naar De Kringwinkel te brengen.
Wanneer je ze naar het recyclagepark brengt,
valt dit immers binnen de normale tarieven
van een recyclageparkbezoek. Ze zelf naar De
Kringwinkel brengen is altijd gratis. Zorg wel
dat de zaken die je wil brengen netjes en nog
bruikbaar zijn.

Meer info over De Kringwinkel vind je op

www.dekringwinkel.be

Wat als het
vriest dat het
kraakt?

Bij vorst kan het afval vastvriezen in
je container. Wanneer je onderaan
een krant legt, kan je dit aanvriezen
vermijden.

Sneeuw of ijzel,
wat nu?
Mogelijk rijden we bij glad weer niet of
beperkt uit voor de afvalinzameling. De
veiligheid van onze medewerkers en van
de andere weggebruikers is daarbij onze
topprioriteit.
Om te weten hoe we de situatie aanpakken,
hou je best onze Facebookpagina en website
in de gaten. Daar verschijnt steeds de laatste
informatie bij sneeuw of ijzel.
Het is voor onze medewerkers ook heel
belangrijk dat de stoep niet glad is. Probeer
die dus zo snel mogelijk sneeuw- of ijsvrij te
maken, zodat zij en de andere voetgangers
veilig kunnen stappen.

Week
van het afvalteam

BEDANKT

Zin in een flesje
Prosecco of liever
Spumante?
De muselet is
alleszins PMD.

Sorteer metalen verpakkingen zoals
kroonkurken, deksels en doppen bij PMD.
Sorteertwijfels? Ga naar betersorteren.be

ILvA - Industrielaan 18 - 9320 Aalst
Tel 053/85 85 45 - info@ilva.be - www.ilva.be
www.facebook.com/ilva.afval
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