
ZONE

A

Klachten inzake gft: IVVO Klantendienst 057/21 41 60
Klachten inzake restafval, pmd, papier & karton:
Netheidsbeheerder 0493/28 27 77 of 0498/92 92 88 
Algemene inlichtingen: TD cel milieu 058/22 44 51

Afvalkalender 2022

OPGELET! 
Kijk goed op de laatste pagina tot 

welke zone jouw straat behoort.



Januari 2022
MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG

058/22 44 51RESTAFVAL 

GFT  (GROENTE-, FRUIT-, TUINAFVAL)

PAPIER EN KARTON

PMD

GEEN OPHALING

057/21 41 60
info@ivvo.be

Voor alle fracties: ten vroegste aanbieden de 
dag vóór de ophaling. 
Van 1 oktober t.e.m. 31 maart vanaf 18 uur. 

Het recyclagepark zal gesloten zijn op 
zaterdag 1 januari.

De inzameling van kerstbomen wordt in de 
periode van 4 januari 2022 tot 7 januari 2022 
voorzien op volgende locaties: H. Geeraert-
plein, Zeedijk thv Hendrikaplein, Sportpark 
(Dudenhofenlaan) en in het recyclagepark. 

Hondenpoepzakjes mogen niet gedeponeerd 
worden in rioolroosters van de weg. 
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NIEUWJAAR



Februari 2022
MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG

058/22 44 51
Aan huis hakselen kunt u online aanvragen via 
www.nieuwpoort.be/aanvraag-voor-hakseling 
of telefonisch via 058/22 44 44. 
Aanvraag indienen voor 1 maart. Nadien 
worden geen aanvragen meer aanvaard.  
Opgelet: geen tuinafval, geen boomwortels, …
• Het gehakselde hout wordt door de 

aanvrager behouden of meegegeven
• Het te hakselen hout wordt aan de rand van 

de openbare weg geplaatst, vrij van harde 
voorwerpen

• Dit is niet van toepassing op de openlucht 
recreatieve verblijven

057/21 41 60
info@ivvo.be

Vanaf dit jaar start IVVO met het project 
bronophaling van asbest aan huis. Je 
kan asbest aan huis laten ophalen in 
platenzakken op maat gemaakt voor 
asbestplaten, kuubzakken voor asbestleien 
of in afzetcontainers. 

Dit tegen een voordelig tarief dankzij de 
OVAM subsidies. De afvoer en verwerking 
van gebonden asbest alsook persoonlijke 
beschermingsmiddelen zijn hierin voorzien. 
De afbraakwerken en dakvernieuwingen zelf, 
zijn voor eigen rekening. 

Meer info: www.ivvo.be 

BRONOPHALING	ASBEST

Ook jij kan je steentje bijdragen voor een beter milieu door goed te sorteren en minder 
restaval te produceren. Selectieve afvalstoffen zoals pmd, gft, glas, papier/karton,..  
kan je perfect uit je restafvalcontainer houden en het komt ook nog eens voordeliger uit! 

TIP
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Maart 2022
MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG

058/22 44 51RESTAFVAL 

GFT  (GROENTE-, FRUIT-, TUINAFVAL)

PAPIER EN KARTON

PMD

GROFVUIL

GEEN OPHALING

Voor alle fracties: ten vroegste aanbieden de 
dag vóór de ophaling. 
Van 1 oktober t.e.m. 31 maart vanaf 18 uur. 
Van 1 april t.e.m. 30 september vanaf 20 uur.

Ophaling van grofvuil kunt u online aanvragen 
via www.nieuwpoort.be/grof-huisvuil  
of telefonisch via 058 22 44 44, ten laatste 
twee weken voor de ophaalronde.

057/21 41 60
info@ivvo.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

OP AANVRAAG

	 	 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	

Hondenpoepzakjes mogen niet gedeponeerd 
worden in rioolroosters van de weg. 



April 2022
MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG

058/22 44 51 057/21 41 60
info@ivvo.beOVERLADEN	CONTAINERS

Het voorjaar is volop begonnen en de bloemen en 
bomen staan in bloei. Iedereen gaat aan de slag 
in de tuin om deze klaar te maken voor de zomer 
en de gft-containers beginnen zich weer sneller 
te vullen. Soms is de container zo vol of zwaar 
dat deze het niet altijd haalt tijdens het ledigen. 

Hoe kan je dit vermijden? 
 A Vraag een extra of een grotere container 

aan bij de IVVO klantendienst!
 A Plaats je container bij iedere 

ophaalbeurt buiten  
voor lediging!

 A Laat nat tuinafval  
eerst drogen  
voor je het in de  
container doet!

 A Veel tuinafval?  
Ga ermee naar  
het recyclagepark!

Team groentenburger  
of team rundsburger?
Het lege bakje en de  
folie horen alleszins  
bij team PMD.

Sorteer plastic bakjes en folies bij PMD. 
Verwijder wel eerst de folie van het 
schaaltje en gooi die ook bij PMD.  
Sorteertwijfels? Ga naar betersorteren.be 

FP_xofy_A5_staand.indd   21 29/09/2021   15:38
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PAASMAANDAG

PASEN



Mei 2022
MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG

DAG VAN DE ARBEID

058/22 44 51

Voor alle fracties: ten vroegste aanbieden de 
dag vóór de ophaling. Van 1 april t.e.m.  
30 september vanaf 20 uur.

Het recyclagepark zal gesloten zijn op 
donderdag 26 mei.

  Op volgende plaatsen worden groencontainers 
voorzien waar ‘groenafval’ in beperkte  
hoeveelheden kan afgegeven worden, op 
vertoon van de identiteitskaart: 
• St.Jorisplein: za. 7 mei (8u-9.45u)
• Ramskapelle (Dorpsplein): za. 7 mei (10u-12u)
• Guido Gezelleplein: za. 14 mei (8u-12u)
• Parking kinderboerderij: za. 21 mei (8u-12u)
• Parking Sportpark: za. 28 mei (8u-12u)

RESTAFVAL 

GFT  (GROENTE-, FRUIT-, TUINAFVAL)

PAPIER EN KARTON

PMD

GROFVUIL

GEEN OPHALING

057/21 41 60
info@ivvo.be

Heb je spullen liggen die je niet meer 
gebruikt? Maak er iemand anders blij mee 
en schenk ze aan de Kringwinkel West! Alle 
gevers worden in de bloemetjes gezet tijdens 
de Dag van de gever op zaterdag 7 mei 2022!
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O.H. HEMELVAART

Hondenpoepzakjes mogen niet gedeponeerd 
worden in rioolroosters van de weg. 



Juni 2022
MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG

058/22 44 51
Ophaling van grofvuil kunt u online aanvragen 
via www.nieuwpoort.be/grof-huisvuil  
of telefonisch via 058 22 44 44, ten laatste 
twee weken voor de ophaalronde.

057/21 41 60
info@ivvo.be

Geen ophaling van pmd op 
maandag 6 juni. Er is een 
vervangronde voorzien op 
zaterdag 4 juni.

Geen ophaling van gft op 
maandag 6 juni. Er is een 
vervangronde voorzien 
op zaterdag 4 juni.

Geen ophaling van papier en 
karton op maandag 6 juni. 
Er is een vervangronde 
voorzien op vrijdag 10 juni.
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OP AANVRAAGPINKSTERMAANDAG

PINKSTEREN



Juli 2022
MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG

058/22 44 51RESTAFVAL 

GFT  (GROENTE-, FRUIT-, TUINAFVAL)

PAPIER EN KARTON

PMD

GEEN OPHALING

PMD TOERISTISCHE ZONE

Voor alle fracties: ten vroegste aanbieden de 
dag vóór de ophaling. Van 1 april t.e.m.  
30 september vanaf 20 uur.

Het recyclagepark zal gesloten zijn 
op donderdag 21 juli.

Enkel in volgende straten worden extra 
ophalingen voorzien: Albert I-laan (enkel 
het stuk vanaf Meeuwenlaan tot aan de 
Elisalaan), Benjaminstraat, Brabantstraat, 
Franslaan, Goethalsstraat, Havengeul 
(+Dienstweg), Henegouwenstraat, 
Lombardsijdestraat, Loodswezenplein, 
Meeuwenlaan, Veurnestraat, 
Vlaanderenstraat, Zeedijk en Kaai (vanaf 
stadspaviljoen tot aan P. Deswartelaan).

057/21 41 60
info@ivvo.be

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 
aankopen op het recyclagepark 
in jouw buurt. Bioplastic zakjes zijn niet 
toegelaten in de gft-container.

TIP

Hondenpoepzakjes mogen niet gedeponeerd 
worden in rioolroosters van de weg. 
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VLAAMSE FEESTDAG

NATIONALE FEESTDAG



Augustus 2022
MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG

058/22 44 51 057/21 41 60
info@ivvo.be

Kuch! Kuch! Kuch!

hebben
containers

Glas-

eengevoelige
maag.

Gooi er GEEN deksels, 
doppen en kurken in.

Sorteer ze apart.

Kuch! Kuch! Kuch!

hebben
containers

Glas-

eengevoelige
maag.

Gooi er GEEN deksels, 
doppen en kurken in.

Sorteer ze apart.

KEN	JIJ	ONS	DIGITAAL	
KLANTENPORTAAL	AL?	 
Het biedt verschillende 
voordelen: 

 A Kies voor een digitale 
betalingsuitnodiging en 
draag zo je steentje bij voor het milieu.

 A Consulteer je saldo en zuiver dit (indien 
nodig) aan, zo vermijd je een niet geledigde 
container.

 A Volg op hoeveel afval je per ophaling 
aanbiedt in je gft- en/of restafvalcontainer, 
alsookop het recyclagepark.

https://ivvo.recytix.cloud

Geen ophaling van pmd op 
maandag 15 augustus. Er is 
een vervangronde voorzien 
op woensdag 17 augustus.

Geen ophaling van gft op 
maandag 15 augustus. Er is 
een vervangronde voorzien 
op zaterdag 13 augustus.
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O.L.V. HEMELVAART



September 2022
MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG

058/22 44 51RESTAFVAL 

GFT  (GROENTE-, FRUIT-, TUINAFVAL)

PAPIER EN KARTON

PMD

GROFVUIL

GEEN OPHALING

Voor alle fracties: ten vroegste aanbieden de 
dag vóór de ophaling. 
Van 1 oktober t.e.m. 31 maart vanaf 18 uur. 
Van 1 april t.e.m. 30 september vanaf 20 uur.

057/21 41 60
info@ivvo.be

Fruitstickers zijn niet composteerbaar 
en horen daarom niet thuis in de
gft-container maar wel bij het restafval. 
Verwijder dus eerst de fruitsticker vooraleer
je een stuk fruit schilt of versnijdt.  
Onze compost zal je dankbaar zijn!

TIP

Hondenpoepzakjes mogen niet gedeponeerd 
worden in rioolroosters van de weg. 
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OP AANVRAAG

Ophaling van grofvuil kunt u online aanvragen 
via www.nieuwpoort.be/grof-huisvuil  
of telefonisch via 058 22 44 44, ten laatste 
twee weken voor de ophaalronde.



Oktober 2022
MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG

  Op volgende plaatsen worden groencontainers 
voorzien waar ‘groenafval’ in beperkte 
hoeveelheden kan afgegeven worden, op 
vertoon van de identiteitskaart: 
• St.Jorisplein: za. 1 oktober (8u-9.45u)
• Ramskapelle (Dorpsplein):  

za. 1 oktober (10u-12 u)
• Guido Gezelleplein: za. 8 oktober (8u-12u)
• Parking kinderboerderij:  

za. 15 oktober (8u-12u)
• Parking Sportpark: za. 22 oktober (8u-12u)

058/22 44 51

Aan huis hakselen kunt u online aanvragen via 
www.nieuwpoort.be/aanvraag-voor-hakseling 
of telefonisch via 058/22 44 44.
Aanvraag indienen voor 1 november. Nadien 
worden geen aanvragen meer aanvaard. 
Opgelet: geen tuinafval, geen boomwortels, …
• Het gehakselde hout wordt door de 
aanvrager behouden of meegegeven
• Het te hakselen hout wordt aan de rand van 
de openbare weg geplaatst, vrij van harde 
voorwerpen
• Dit is niet van toepassing op de openlucht 
recreatieve verblijven

057/21 41 60
info@ivvo.be

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. 
Kom langs op de Dag van de Kringwinkel
op zaterdag 15 oktober 2022.
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November 2022
MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG

058/22 44 51

ALLER-
HEILIGEN

Voor alle fracties: ten vroegste aanbieden de 
dag vóór de ophaling. Van 1 oktober t.e.m.  
31 maart vanaf 18 uur. 

Het recyclagepark zal gesloten zijn op 
dinsdag 1 november, woensdag 2 november, 
vrijdag 11 november en dinsdag 15 november.

RESTAFVAL 

GFT  (GROENTE-, FRUIT-, TUINAFVAL)

PAPIER EN KARTON

PMD

GROFVUIL

GEEN OPHALING

057/21 41 60
info@ivvo.be

HOU REKENING 
MET DEZE 
REGELS:

DROOG

ZO SNEL MOGELIJK

IN ÉÉN 
GEHEELGEHEEL

Geen idee wat je moet aanvangen
met je oude matras?
Geef ze gratis af op het recyclagepark.

Valumat21006_A5 Consumer.indd   5 10/05/2021   16:44
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Hondenpoepzakjes mogen niet gedeponeerd 
worden in rioolroosters van de weg. 
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ALLERHEILIGEN ALLERZIELEN

WAPENSTILSTAND

FEEST VAN DE DYNASTIE



December 2022
MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG

057/21 41 60
info@ivvo.be058/22 44 51

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

Sorteer metalen verpakkingen zoals 
kroonkurken, deksels en doppen bij PMD.

Sorteertwijfels? Ga naar betersorteren.be

FP_PMD_A5_staand_V2.indd   21 8/09/2021   16:33EN	WAT	MET	JE	KURKEN?
Hou je kurken apart en breng ze gratis 
binnen op het recyclagepark zo kunnen 
we ze recycleren en verwerken tot 
isolatiemateriaal!

Ophaling van grofvuil kunt u online aanvragen 
via www.nieuwpoort.be/grof-huisvuil  
of telefonisch via 058 22 44 44, ten laatste 
twee weken voor de ophaalronde.

	 	 	 	 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	

KERSTMIS

OP AANVRAAG



Restafval   Brandbaar huishoudelijk afval dat niet hergebruikt of gerecycleerd kan worden

Gft   Groente-, fruit- en tuinafval

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

 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

 Samenbinden met natuurkoord

 Max. 1,5 meter lang en 35 kg per pak

 Boomwortels

 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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 Aarde, zand of steenpuin

 Theezakjes of koffiepads

 Beenderen, 

karkassen, slachtafval
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Gft   Groente-, fruit- en tuinafval   Huis-aan-huisinzameling in de groene gft-container

 Keukenafval          Vlees-, vis- en schaaldierresten (uitgezonderd mossel- en oesterschelpen)

 Vaste zuivelproducten (kaasresten),  eieren en eierschalen

 Papier- en kartonverpakkingen van etensresten bv. broodzak, ...

 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)                      Frietbakjes               Taartdozen

  Dikke takken en boomstronken zijn snoeihout                     Aarde, zand of steenpuin

Restafval   Brandbaar huishoudelijk afval dat niet hergebruikt of gerecycleerd kan worden

 Niet opgebruikte pillen, restanten van vloeibare geneesmiddelen, restjes zalf, ...  

moet je binnenbrengen bij de apotheek

 Scherpe voorwerpen

 Injectienaalden breng je in een speciale naaldcontainer naar het recyclagepark

 Alles wat gerecycleerd kan worden
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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 
gekleurd glas

  Volledig leeg

  Hittebestendig glas  
(bv. ovenschotels)

  Porselein en keramiek, 
 recipiënten in  terracotta

  Opaalglas en  kristalglas

  Vlak glas zoals ramen en 
spiegels

  Alle types van lampen

  Deksels of doppen

  











NIET  
TOEGELATEN

NIET TOEGELATEN

NIET TOEGELATEN

METALEN VERPAKKINGEN DRANKKARTONSENKEL PLASTIC FLESSEN & FLACONS

Aangeboden door

Textiel In de textielcontainers langs de openbare weg of in het recyclagepark

 Oud of versleten textiel

 Niet verontreinigd textiel of lederwaren

 Nat, bevuild of totaal versleten textiel

 Maximum 1m3 en 15 kg per pak

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 
gekleurd glas

  Volledig leeg

  Hittebestendig glas  
(bv. ovenschotels)

  Porselein en keramiek, 
 recipiënten in  terracotta

  Opaalglas en  kristalglas

  Vlak glas zoals ramen en 
spiegels

  Alle types van lampen

  Deksels of doppen
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NIET TOEGELATEN

METALEN VERPAKKINGEN DRANKKARTONSENKEL PLASTIC FLESSEN & FLACONS

Aangeboden door

Papier-karton   Huis-aan-huisinzameling of via recyclagepark

Pmd   Huis-aan-huisinzameling in de pmd-zak

pmd-zak
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sDiftar-Recyclagepark Nieuwpoort
Ambachtstraat 3, 8620 Nieuwpoort, 058/24 15 03

Openingsuren:
di 13.00 u.-18.45 u.  | wo-do-vr 8.30 u. -11.45 u. & 13.00 u. - 16.45 u.
zaterdag 9.00 u.-11.45 u. & 13.00 u.-16.45 u.

Gesloten op maandag en zondag, ook op zaterdag 1 januari, donderdag 26 mei, 
donderdag 21 juli, dinsdag 1 november, woensdag 2 november, vrijdag 11 november  
en dinsdag 15 november.

De gebonden asbestfractie kan nog maar één keer per maand 
aangeboden worden, namelijk telkens de tweede woensdag van de 
maand van 13 u. tot 16 u. Dit dient aangevraagd te worden via een 
formulier dat men afgeeft aan het loket van het stadsmagazijn 
(058/22 44 88) en dit maximum één week vooraf. 
 

Wij aanvaarden, indien gescheiden aangeboden en onder gelimiteerde hoeveelhe-
den: bol glas (wit en gekleurd), vlak glas, papier, karton, pmd, oude metalen, brand-
baar grofvuil, houtafval, steenpuin, tuinafval en snoeihout, kga, motorolie, frituurolie 
en -vet, batterijen, tl-lampen, piepschuim, allerhande elektrische toestellen. 

Toegang via elektronische identiteitskaart.
Bedrijven en niet-Belgische tweede verblijven vragen een toegangskaart aan 
bij de IVVO Klantendienst op 057/21 41 60. 
Indien het saldo voor het recyclagepark negatief is, krijg je geen toegang tot 
het park. Betalen kan met bankkaart op het recyclagepark of via provisie (indien 
voldoende saldo).

Klachten gft  - IVVO Klantendienst:
Bargiestraat 6, 8900 Ieper, 057/21 41 60 - info@ivvo.be - www.ivvo.be
Volg IVVO op facebook:  IVVOIeper.

Klachten ophalingen restafval, pmd, papier & karton:
bellen naar Netheidsbeheerder Sylvia Mussche 0493/28 27 77 
of wanneer niet bereikbaar 0498/92 92 88.

Klachten zwerfvuil, sluikstorten, hondenpoep:
bellen naar Netheidsbeheerder Frederik De Groote 0498/92 92 97 
of mailen naar frederik.degroote@nieuwpoort.be

Algemene inlichtingen  - TD Cel Milieu Nieuwpoort: 
Willem De Roolaan 90, 8620 Nieuwpoort, 058/22 44 51, milieu@nieuwpoort.be

 

ZONE	A	
OMVAT	VOLGENDE	STRATEN: Albert I-laan, Benjaminstraat, St-Bernardusplein, Brabantstraat, 
Coupe Gorgestraat, Elisalaan, Franslaan, Goethalsstraat, Handelskaai, Havengeul (+ dienstweg), R. Orlentpromenade 
‘tussen Louisweg en Kattesas’ en P. Orbanpromenade ‘tussen Louisweg en Loodswezenplein’, M-Hendrikaplein, 
Henegouwenstraat, Houtboeistraat, Ijzerstraat, Kaai, Kaaiplein (het plein gelegen aan en rond het vismijngebouw 
tussen de twee rotondes), Kattesasstraat, Kinderlaan (tussen Elisalaan en Zeedijk), Kinderlaan (tussen Canadalaan 
en Louisweg), Koolboeistraat, Kromme Hoek, Lefebvrestraat, Leopoldplein, Lombardsijdestraat, Loodswezenplein, 
Louisweg (tussen Albert I-laan en Havengeul), Meeuwenlaan, Noorderhavenoever, Novus Portus, Redanweg, 
Smokkelstraat, Veurnestraat, Vlaanderenstraat, Watersportlaan, Zeedijk.

Zowel te Nieuwpoort-stad als Nieuwpoort-bad, St.Joris en Ramskapelle zijn er ondergrondse restafvalcontainers 
in gebruik. Iedereen kan tegen betaling zijn restafval hierin deponeren. Ideaal dus als je een volle zak restafval  
hebt maar er nog niet direct een ophaalronde is voorzien. Daarnaast is er ook de mogelijkheid om glas, papier 
en karton evenals pmd in deze containers te werpen.
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ONDERGRONDSE CONTAINERS


