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Januari 2021
MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG

057/21 41 60RESTAFVAL 

GFT (GROENTE-, FRUIT-, TUINAFVAL)

PAPIER EN KARTON

PMD

Het afval mag voor ophaling aangeboden 
worden op de avond van de dag voor de 
inzameling, maar ten vroegste vanaf 19 uur!

Recyclagepark en groenpark zijn gesloten op
vrijdag 1 januari en zaterdag 2 januari.

Geen ophaling van restafval in zone 5 op 
vrijdag 1 januari. Er is een vervangronde 
voorzien op zaterdag 2 januari.
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ZONE 5

Help je mee de papierberg en 
onze ecologische voetafdruk te 
verminderen?

Meld je dan nu aan in ons digitaal 
klantenportaal!

 A Kies voor een digitale betalingsuitnodiging
 A  Volg er je saldo op en vermijd een niet 
geledigde container.

 A  Check hoeveel afval je per ophaling  
aanbiedt in je rest- en/of  
gft-container en hoeveel 
je er aanbiedt op het 
recyclagepark.

https://ivvo.mob-it.be
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MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG

057/21 41 60

ZONE 1 ZONE 2 ZONE 3 ZONE 4 ZONE 5

Gebruik krantenpapier, brood- of papieren zakken om 
je gft-afval in te werpen. IVVO maakt er compost van 
en jouw container blijft het hele jaar door proper!
Ps: je kan papieren gft-zakjes verkrijgen op het 
recyclagepark in jouw buurt. Biologisch afbreekbare 
zakjes zijn niet toegelaten in de gft-container!

TIP
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MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG

057/21 41 60

Het afval mag voor ophaling aangeboden 
worden op de avond van de dag voor de 
inzameling, maar ten vroegste vanaf 19 uur!

ZONE 1 ZONE 2 ZONE 3 ZONE 4 ZONE 5

RESTAFVAL 

GFT (GROENTE-, FRUIT-, TUINAFVAL)

PAPIER EN KARTON

PMD

KGA (ZIE LAATSTE PAGINA)

Geen ophaling van restafval in zone 1 op 
maandag 5 april. Er is een vervangronde 
voorzien op zaterdag 3 april.

De data van de ophaalrondes voor grofvuil 
(inzameling enkel op afroep en na betaling) 
worden later nog bekendgemaakt via de 
infokanalen van de stad.

De nieuwe blauwe zak

Vanaf 1 april maakt de nieuwe blauwe zak zijn 
intrede in de IVVO gemeenten. Dan mogen 
alle plastic verpakkingen, 
folies en plastic zakken in je 
pmd-zak!

Meer info: 
www.denieuweblauwezak.be

De maand maart is maand van de netheid. Draag jij ook je steentje bij? Wil je jouw 
buurt proper houden en er zwerfvuil opruimen? De gratis WePlog app maakt het je nog 
makkelijker. Je ziet in één oogopslag welke straten een opruimbeurt kunnen gebruiken! 

Ook je opruimmateriaal kun je gratis verkrijgen via jouw gemeentelijke milieudienst. 

TIP
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PAAS-
MAANDAG

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG

057/21 41 60

ZONE 1 ZONE 2 ZONE 3 ZONE 4 ZONE 5

ZONE 1

Heb jij al een  
gft-container?
Jouw groente-, fruit- en tuinafval wordt verwerkt tot 
compost in de gft-composteringsinstallatie van IVVO 
te Ieper. Tijdens het proces wordt groene energie 
geproduceerd in de vorm van elektriciteit. 
Gft kost je maar e0,085/kg! 
Het loont dus zeker om goed te sorteren. 
Het milieu en je portemonnee zullen er wel bij varen.

Vraag je gft-container
gratis aan via
 www.ivvo.be

of 057/21 41 30.
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DAG VAN 
DE ARBEID

O.H. HEMEL-
VAART

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG

057/21 41 60

ZONE 1 ZONE 2 ZONE 3 ZONE 4 ZONE 5

B A

Het afval mag voor ophaling aangeboden 
worden op de avond van de dag voor de 
inzameling, maar ten vroegste vanaf 19 uur!

Wekelijkse ophaling van gft 
van 17 mei 2021 tot 17 september 2021.

Geen ophaling van restafval in zone 4 op 
donderdag 13 mei. Er is een vervangronde 
voorzien op zaterdag 15 mei.

Geen ophaling van gft in zone 1 op maandag 
24 mei. Er is een vervangronde voorzien op 
zaterdag 22 mei.

Geen ophaling van papier en karton in zone 1 
op maandag 24 mei. Er is een vervangronde 
voorzien op dinsdag 18 mei.

Geen ophaling van pmd in zone C 
op donderdag 13 mei. Er is een vervangronde 
voorzien op vrijdag 14 mei.

Recyclagepark en groenpark zijn gesloten 
op zaterdag 1 mei, donderdag 13 mei en 
donderdag 20 mei. 

PINKSTER-
MAANDAG

PINKSTEREN

ZONE 4

ZONE 1

Heb je spullen liggen die je niet meer gebruikt? Maak er iemand anders blij mee 
en schenk ze aan de Kringwinkel West! Van 3 mei t.e.m. 15 mei 2021 worden 

alle gevers in de bloemetjes gezet tijdens de veertiendaagse van de gever!

Kringwinkel West komt naar je toe! Breng op woensdag 12 mei van 13u30 tot 16u45
jouw herbruikbare spullen naar het recyclagepark.

RESTAFVAL 

GFT (GROENTE-, FRUIT-, TUINAFVAL)

PAPIER EN KARTON

PMD

KGA (ZIE LAATSTE PAGINA)
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Alle Vlaco-compost is gegarandeerd volledig uitgerijpt,   
zonder kiemkrachtige zaden en boordevol waardevolle

stoffen. Fijn materiaal, ideaal voor aanleg en onderhoud
van de tuin en het gazon. Gebruik een mengeling van 

aarde en compost in bloembakken.

VOORDELEN:
- brengt evenwicht
- verbetert de waterhuishouding
- verhoogt de vruchtbaarheid
- beschermt tegen ziektes
- verbetert de bodemstructuur
- is milieuvriendelijk

Ook verkrijgbaar in bulk en per big bag 1m³. 

COMPOST
TE KOOP

MET VLACO-
KWALITEITSLABEL

MEER INFO:
IVVO KLANTENDIENST
T 057/23 08 80 
E INFO@IVVO.BE

Alle Vlaco-compost is gegarandeerd volledig uitgerijpt,   
zonder kiemkrachtige zaden en boordevol waardevolle

stoffen. Fijn materiaal, ideaal voor aanleg en onderhoud
van de tuin en het gazon. Gebruik een mengeling van 

aarde en compost in bloembakken.

VOORDELEN:
- brengt evenwicht
- verbetert de waterhuishouding
- verhoogt de vruchtbaarheid
- beschermt tegen ziektes
- verbetert de bodemstructuur
- is milieuvriendelijk

Ook verkrijgbaar in bulk en per big bag 1m³. 

COMPOST
TE KOOP

MET VLACO-
KWALITEITSLABEL

MEER INFO:
IVVO KLANTENDIENST
T 057/23 08 80 
E INFO@IVVO.BE

De data van de ophaalrondes voor grofvuil 
(inzameling enkel op afroep en na betaling) 
worden later nog bekendgemaakt via de 
infokanalen van de stad.



Juli 2021

	 	 	 	 1	 2	 3	 4		

	 5	 6	 7	 8	 9	 10	 11		

	 12	 13	 14	 15	 16	 17	 18		

	 19	 20	 21	 22	 23	 24	 25		

	 26	 27	 28	 29	 30	 31	

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG

057/21 41 60

Het afval mag voor ophaling aangeboden 
worden op de avond van de dag voor de 
inzameling, maar ten vroegste vanaf 19 uur!

Geen ophaling van pmd in zone B op 
woensdag 21 juli. Er is een vervangronde 
voorzien op donderdag 22 juli.

Geen ophaling van papier en karton in zone 3 
op woensdag 21 juli. Er is een vervangronde 
voorzien op dinsdag 13 juli.

Geen ophaling van gft in zone 3 op  woensdag 
21 juli. Er is een vervangronde voorzien op 
zaterdag 24 juli.

ZONE 1 ZONE 2 ZONE 3 ZONE 4 ZONE 5

RESTAFVAL 

GFT (GROENTE-, FRUIT-, TUINAFVAL)

PAPIER EN KARTON

PMD

B AC

AC+B

Wekelijkse ophaling van gft 
van 17 mei 2021 tot 17 september 2021.

Recyclagepark en groenpark zijn gesloten op
woensdag 21 juli.

NATIONALE
FEESTDAG

FEEST V/D VLAAMSE
GEMEENSCHAP

ZONE 3

ZONE 3

Het is verplicht om asbest verpakt aan 
te brengen op het recyclagepark. Je 
kunt hiervoor verpakkingsmateriaal en 
persoonlijke beschermingsmiddelen 
verkrijgen op het recyclagepark.

TIP
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MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG

057/21 41 60

ZONE 1 ZONE 2 ZONE 3 ZONE 4 ZONE 5

B AC

B AC

houden
containers

Glas-

proper.

hun

graag
omgeving Laat geen 

afval achter.

Vermijd 
een boete.

Ooh! Neee!

houden
containers

Glas-

proper.

hun

graag
omgeving Laat geen 

afval achter.

Vermijd 
een boete.

Ooh! Neee!

houden
containers

Glas-

proper.

hun

graag
omgeving Laat geen 

afval achter.

Vermijd 
een boete.

Ooh! Neee!
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MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG

057/21 41 60

Het afval mag voor ophaling aangeboden 
worden op de avond van de dag voor de 
inzameling, maar ten vroegste vanaf 19 uur!

ZONE 1 ZONE 2 ZONE 3 ZONE 4 ZONE 5

B

B

B C

AC

B AC

Wekelijkse ophaling van gft 
van 17 mei 2021 tot 17 september 2021.

Kringwinkel West komt naar je toe! Breng op woensdag 15 september 
van 13u30 tot 16u45 jouw herbruikbare spullen naar het recyclagepark.

RESTAFVAL 

GFT (GROENTE-, FRUIT-, TUINAFVAL)

PAPIER EN KARTON

PMD

KGA (ZIE LAATSTE PAGINA)

Geen ophaling van restafval in zone 1 op 
maandag 1 november. Er is een vervangronde 
voorzien op zaterdag 30 oktober.
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MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG

057/21 41 60

ZONE 1 ZONE 2 ZONE 3 ZONE 4 ZONE 5

Wie kringt, die wint! Heb je herbruikbare spullen die je zelf niet meer nodig hebt? 
Maak er iemand blij mee en breng ze naar de Kringwinkel West. 

Bezoek ook de Dag van de Kringwinkel op zaterdag 16 oktober 2021.

Hou ze samen, 
voor ze op straat 
belanden.

Vermijd waaivuil. Bind papier en 
karton samen met natuurtouw of stop 
ze in een stevige, gesloten doos. 

Hou ze samen, 
voor ze op straat 
belanden.

Vermijd waaivuil. Bind papier en 
karton samen met natuurtouw of stop 
ze in een stevige, gesloten doos. 

Hou ze samen, 
voor ze op straat 
belanden.

Vermijd waaivuil. Bind papier en 
karton samen met natuurtouw of stop 
ze in een stevige, gesloten doos. 

Hou ze samen, 
voor ze op straat 
belanden.

Vermijd waaivuil. Bind papier en 
karton samen met natuurtouw of stop 
ze in een stevige, gesloten doos. 

Hou ze samen, 
voor ze op straat 
belanden.

Vermijd waaivuil. Bind papier en 
karton samen met natuurtouw of stop 
ze in een stevige, gesloten doos. 

Hou ze samen, 
voor ze op straat 
belanden.

Vermijd waaivuil. Bind papier en 
karton samen met natuurtouw of stop 
ze in een stevige, gesloten doos. 

Hou ze samen, 
voor ze op straat 
belanden.

Vermijd waaivuil. Bind papier en 
karton samen met natuurtouw of stop 
ze in een stevige, gesloten doos. 

Hou ze samen, 
voor ze op straat 
belanden.

Vermijd waaivuil. Bind papier en 
karton samen met natuurtouw of stop 
ze in een stevige, gesloten doos. 

Hou ze samen, 
voor ze op straat 
belanden.

Vermijd waaivuil. Bind papier en 
karton samen met natuurtouw of stop 
ze in een stevige, gesloten doos. 

Hou ze samen, 
voor ze op straat 
belanden.

Vermijd waaivuil. Bind papier en 
karton samen met natuurtouw of stop 
ze in een stevige, gesloten doos. 

Hou ze samen, 
voor ze op straat 
belanden.

Vermijd waaivuil. Bind papier en 
karton samen met natuurtouw of stop 
ze in een stevige, gesloten doos. 

Hou ze samen, 
voor ze op straat 
belanden.

Vermijd waaivuil. Bind papier en 
karton samen met natuurtouw of stop 
ze in een stevige, gesloten doos. 

Hou ze samen, 
voor ze op straat 
belanden.

Vermijd waaivuil. Bind papier en 
karton samen met natuurtouw of stop 
ze in een stevige, gesloten doos. 

houden
containers

Glas-

proper.

hun

graag
omgeving Laat geen 

afval achter.

Vermijd 
een boete.

Ooh! Neee!

ZONE 1

De data van de ophaalrondes voor grofvuil 
(inzameling enkel op afroep en na betaling) 
worden later nog bekendgemaakt via de 
infokanalen van de stad.
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ALLER-
ZIELEN

WAPEN-
STILSTAND

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG

057/21 41 60

Het afval mag voor ophaling aangeboden 
worden op de avond van de dag voor de 
inzameling, maar ten vroegste vanaf 19 uur!

Recyclagepark en groenpark zijn gesloten op
dinsdag 2 november, donderdag 11 november, 
vrijdag 24 december vanaf 12 uur,   
zaterdag 25 december en  
vrijdag 31 december vanaf 12 uur.

ZONE 1 ZONE 2 ZONE 3 ZONE 4 ZONE 5

B AC

A + C ZONE 4

ZONE 4

B

Geen ophaling van pmd in zone C op 
donderdag 11 november. Er is een vervang-
ronde voorzien op vrijdag 12 november.

Geen ophaling van restafval in zone 4 op 
donderdag 11 november. Er is een vervang-
ronde voorzien op zaterdag 13 november.

Geen ophaling van papier en karton in zone 4 
op donderdag 11 november. Er is een vervang-
ronde voorzien op zaterdag 13 november.

Geen ophaling van restafval in zone 1 op 
maandag 1 november. Er is een vervangronde 
voorzien op zaterdag 30 oktober.

RESTAFVAL 

GFT (GROENTE-, FRUIT-, TUINAFVAL)

PAPIER EN KARTON

PMD

KGA (ZIE LAATSTE PAGINA)

De winter staat voor de deur, het wordt kouder en de kachels staan terug  
in vuur en vlam. Heb je vaak assen? Stop deze dan in een gesloten zak in  
je restafvalcontainer. Zo worden onze afvalophalers geen roetpieten na  
het ledigen van je container.

TIP
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KERSTMIS
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ZONE 1 ZONE 2 ZONE 3 ZONE 4 ZONE 5

B

B C A

AC

Mag ik deze kurk
van jou?

Drop je kurken
in deze inzamelbox.

Sticker_A3_Mag_ik_deze_kurk_van_jou_181593.indd   1 29/11/18   09:29

Wat wordt van kurken gemaakt?
De kurken die je verzamelt worden gesorteerd en 
verwerkt tot isolatiemateriaal. Hou ze apart en 
breng ze naar je recyclagepark.

De data van de ophaalrondes voor grofvuil 
(inzameling enkel op afroep en na betaling) 
worden later nog bekendgemaakt via de 
infokanalen van de stad.



Gft   Groente-, fruit- en tuinafval   Huis-aan-huisinzameling in de groene gft-container   (€0,085/kg)

Restafval   Brandbaar huishoudelijk afval dat niet hergebruikt of gerecycleerd kan worden   (€0,185/kg of €13,50 voor rol van 10 restafvalzakken)

Snoeihout   Afval van bomen, struiken, snoeisel en takken

Kga   Breng klein gevaarlijk afval naar het recyclagepark

Grofvuil   Afval dat niet met de gewone restafvalophaling kan meegegeven worden

 Scherpe voorwerpen

 Niet opgebruikte pillen, 

restanten van vloeibare 

geneesmiddelen, restjes zalf, 

... moet je binnenbrengen bij 

de apotheek

 Injectienaalden breng je in 

een speciale naaldcontainer 

naar het recyclagepark

 Alles wat gerecycleerd 

kan worden

 Samenbinden met natuurkoord

 Boomwortels, boomstammen >10 cm

 Onbekende producten worden niet aanvaard: laat de producten in de originele verpakking of breng 

ze over in een ander goed afgesloten recipiënt en schrijf hierop de aard van het product

 Producten met deze symbolen zijn zeker kga:
 

 LEGE VERPAKKINGEN van schoonmaak-
middelen met dit symbool  
horen bij pmd:

 Opgelet! Hout en oude metalen 

apart plaatsen voor ophaling!

 Geen industrieel of bedrijfsafval, elektro,

 gasflessen of niet-brandbaar bouwafval

Kringwinkel West  
 Herbruikbare voorwerpen zoals meubelen, kleine huisraad, textiel, boeken, speelgoed,  
babyartikelen, fietsen, niet-defecte elektrische (huishoud)apparaten, ...

 Zwaar beschadigd, onverkoopbaar materiaal hoort bij restafval of grofvuil.  
Defecte elektrotoestellen horen op het recyclagepark.

Info: www.kringwinkelwest.be – Gratis ophaaldienst: 078/15 50 05 
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 Vlees-, vis- en schaaldierresten (uitgezonderd mossel- en oesterschelpen)

 Vaste zuivelproducten (kaasresten),  eieren en eierschalen

 Keukenafval

 Papier- en kartonverpakkingen van etens-

resten bv. broodzak, frietbakje, taartdoos, ...

 Koffiefilters, koffiedik en theebladeren

 Mest van huisdieren bv. cavia, hamster,  

konijn, ... (in beperkte mate)

  Plastic       Kaaskorstjes       Fruitstickers

  Theezakjes       Koffiepads

  Vloeistoffen bv. soep, koffie, ...

  Beenderen, karkassen van kip en slachtafval

  Kattenbakvulling (zelfs biologisch afbreekbare)

  Dikke takken en boomstronken zijn snoeihout
 Aarde, zand of steenpuin

 Theezakjes of koffiepads

 Beenderen, 

karkassen, slachtafval



Recycle!
Download snel  
de gratis app

Het Groene Punt-logo op een verpakking geeft aan dat de fabrikant van het 
product een bijdrage betaalt voor het inzamelen, sorteren en recycleren van 
verpakkingsafval. Het zegt niets over de recycleerbaarheid van het product of z’n 
verpakking en is dus geen sorteerinstructie.

Meer info over de selectieve inzameling, 
sorteren en  recycleren:  
www.fostplus.be

Sorteerinstructies

Papier-Karton

Huis-aan-huisinzameling of via recyclagepark

Huis-aan-huisinzameling in de PMD-zak

In de glasbollen werpen of via recyclageparkGlas

P-K

PMD

  Huishoudelijke verpakkingen met een volume ≤ 8 liter

  Goed geledigd, leeggegoten of leeggeschraapt

  Verpakkingen met hun dop, bij  voorkeur  platgedrukt 

  Alle andere plastic verpakkingen (potjes, bakjes, vlootjes, zakken 
en folies)

  Andere plastic voorwerpen (speelgoed, bloempotten, spuiten)

  Piepschuim en  aluminiumfolie

  Verpakkingen met kind veilige  sluiting   
(bv.  corrosieve  ont          stop      pers, corrosieve WC  ontkalkers)

  Verpakkingen van insecticide, onkruidverdelger, mosbestrijder, 
ratten vergif, ...

  Verpakkingen van motor olie, verf, lak  en vernis

  Niets vastmaken aan de buitenkant van de PMD-zak

  Verpakkingen met  tenminste één van de volgende 
 pictogrammen:  

  Plastic folie verwijderen van 
 tijdschriften

  Samenbinden met natuur-
koord of verzamelen in een 
stevige kartonnen doos

  Vuil papier en karton

  Behangpapier

  Cellofaanpapier en 
 aluminiumfolie en -zakjes

  Scheiden van wit glas en 
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(bv. ovenschotels)

  Porselein en keramiek, 
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Textiel In de textielcontainers langs de openbare weg, in het recyclagepark of indien herbruikbaar bij de Kringwinkel

 Oud of versleten textiel

 Niet verontreinigd textiel of lederwaren

 Nat, bevuild of totaal versleten textiel

Recycle!
Download snel  
de gratis app

Het Groene Punt-logo op een verpakking geeft aan dat de fabrikant van het 
product een bijdrage betaalt voor het inzamelen, sorteren en recycleren van 
verpakkingsafval. Het zegt niets over de recycleerbaarheid van het product of z’n 
verpakking en is dus geen sorteerinstructie.

Meer info over de selectieve inzameling, 
sorteren en  recycleren:  
www.fostplus.be

Sorteerinstructies

Papier-Karton

Huis-aan-huisinzameling of via recyclagepark

Huis-aan-huisinzameling in de PMD-zak

In de glasbollen werpen of via recyclageparkGlas

P-K

PMD
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  Verpakkingen met kind veilige  sluiting   
(bv.  corrosieve  ont          stop      pers, corrosieve WC  ontkalkers)
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(€3 voor rol van 20 PMD-zakken)
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ZONES	RESTAFVAL,	GFT,	PAPIER	&	KARTON

ZONE	1  (maandagronde)
Kemmelseweg tot Ruuschaartstraat, Wittenhuiswijk, Wittenhuisstraat, Rijselseweg 
tot Oude Vaart, Komenseweg (Ieper), Meenseweg tot en met Kruiskalsijdestraat,
Ligywijk, Hovelandwijk, Steenovenstraat, Zonnebeekseweg, Ypermanstraat, 
Acacialaan, Basculestraat, Brugseweg, Pennestraat, Oude Veurnestraat, 
Diksmuidseweg (tot aan kruispunt Noordhofweg), Kunstenwijk, Haiglaan (tussen 
Veurnseweg en Oude Vaart), Sportstraat, Belletstraat, Westkaai, Molenweg, 
Kruisbilkstraat, Overdrachtstraat, Helakker en wijk De Vloei.

ZONE	2  (dinsdagronde)
Al de straten van “Ieper Centrum”, binnen de historische vestingmuren, Fochlaan, 
Masscheleinlaan, Plumerlaan, Weverijstraat.

ZONE	3  (woensdagronde)
Ieper West met o.a. de wijken Ter Olmen en Ter Linden, Capucienenwijk, 
Poperingseweg (tot Adriaansensweg), straten zone Leemput-Omloopstraat, 
Augustijnenwijk (tussen Adriaansensweg en Scholierenpad), Brielen en Elverdinge.

ZONE	4	 (donderdagronde)
Dikkebus, Brandhoek, Vlamertinge, St.-Jan (Brugseweg voorbij Bellewaardebeek, 
Pilkemseweg, Industrielaan, Paddevijverstraat, Briekestraat, Hogeziekenweg,
Moortelweg, Vanheulestraat). 

ZONE	5	 (vrijdagronde)
Zuidschote, Boezinge, Industriezone Ieperleekanaal (inclusief Oostkaai), 
Zillebeke, Zwarte Leen, Hollebeke, St.-Elooi, Voormezele.

ZONES	PMD tweewekelijkse ophaling

ZONE	A
Centrum Ieper (met restafval- en gft-ophaling op dinsdag), Rijselseweg, 
Kemmelseweg, Komenseweg, Wittenhuiswijk (met restafval- en gft-ophaling 
op maandag), Boezinge en Zuidschote en Wieltjesgracht, Masscheleinlaan, 
Plumerlaan, Weverijstraat.

ZONE	B
Waar restafval- en gft-ophaling op maandag of woensdag gebeurt, 
UITGEZONDERD Rijselseweg, Kemmelseweg en Wittenhuiswijk (= zone A).

ZONE	C
Waar restafval en gft-ophaling op donderdag en vrijdag gebeurt, 
UITGEZONDERD Boezinge en Zuidschote (= zone A).  

KALENDER	INZAMELING	VAN	KGA			(twee wijkinzamelingen)

WOENSDAG  08.30u tot 09.00u  Hollebeke Eekhofstraat, nabij de kerk
7 april 09.15u tot 09.45u  Zillebeke Zwarteleenstraat, nabij parking Hill 60
13 oktober 10.00u tot 10.30u   Voormezele  Sint-Elooisweg
 10.45u tot 11.15u   Ieper  Sittingburgelaan (Wit huizen)
 11.30u tot 12.00u Dikkebus  Windeweg, nabij glascontainer
 12.45u tot 13.15u   Vlamertinge station
 13.30u tot 14.00u   Vlamertinge Brandhoek 
 14.15u tot 14.45u   Elverdinge kruispunt Bollemeers/Sint-Livinusstraat
 15.00u tot 15.30u   Zuidschote parking school

WOENSDAG  08.30u tot 09.00u Ieper Torrepoortlaan
19 mei 09.15u tot 09.45u Sint-Jan parking kerk
17 november  10.00u tot 10.30u Ieper Hoveland
 10.45u tot 11.15u   Ieper Rijselpoort, Majoorgracht
 11.30u tot 12.00u   Ieper Hommelhofstraat
 12.45u tot 13.15u  Ieper Lijsterlaan, Capucijnen
 13.30u tot 14.00u  Ieper Kunstenaarswijk, Oude Veurnestraat
 14.15u tot 14.45u   Brielen Breydelhofstraat
 15.00u tot 15.30u  Boezinge Katspel

Volg IVVO op facebook:  IVVOIeper
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RECYCLAGEPARK
Pilkemseweg 107, IEPER - Tel. 057/20 01 94
Di-do-vr: 9u tot 16u45
Wo: 9u tot 17u45 / Za: 9u tot 13u45

Gesloten op zondag en maandag*, en op de 
feestdagen vermeld op kalender.

*Maandagvoormiddag open van 10u tot 11u45 
voor bedrijven in bezit van een bedrijvenkaart.

HET	RECYCLAGEPARK	IS	ENKEL	
TOEGANKELIJK	OP	AFSPRAAK

Maak je reservatie via www.ivvo.be

Voor het groenpark moet je geen afspraak maken. 

GROENPARK
Bargiestraat 8, IEPER - Tel. 057/21 41 66

Di-do-vr: 9u tot 12u en 13u tot 16u45
Wo: 9u tot 12u en 13u tot 17u45
Za: 9u tot 11u45 (van 1 april tot 31 oktober 
ook van 13u tot 15u45)


