
afvalkalender 2018Klachten inzake gft: IVVO Klantendienst 057/21 41 60
Klachten inzake huisvuil, pmd, papier & karton:
Netheidsbeheerder 0498/92 92 83 of 0498/92 92 88 
Algemene inlichtingen: TD cel milieu 058/22 44 51

IVVO KLANTENDIENST 057/21 41 60
GEMEENTELIJKE MILIEUDIENST 057/40 93 28

Download 
Recycle!



  
 

 MAANDAG  DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG

Januari 2018
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Breng lege batterijen gratis naar het 
recyclagepark! Zijn de batterijen kapot of 
lekken ze, breng ze dan zo vlug mogelijk
binnen in een doorschijnende plastic zak. 
Dit geldt ook voor de batterij van een 
elektrische fiets.

TIP

NIEUWJAAR

RESTAFVAL 

GFT (GROENTE-, FRUIT-, TUINAFVAL)

PAPIER EN KARTON 

PMD

057/21 41 60057/40 93 28

Openingsuren recyclagepark Vleteren: 
di, wo, do en vr 13.30-16.45uur
zaterdag 8.30-12.45 uur

Gesloten op maandag en zondag.

OPGELET!  
Wijziging ophaalweek PMD!

 De afvalophalers zijn vroege vogels. 
 Plaats het afval (restafval, gft, pmd,
 papier  en karton) de avond vóór de
 inzameling buiten vanaf 20 uur.
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Februari 2018Download
Recycle!

Recycle! weet alles van afval. Waar staat 
de dichtstbijzijnde glasbol? Wanneer zet ik 
het oud papier buiten? Waar blijf ik met 
mijn oude batterijen? De antwoorden zitten 
in je broekzak, dankzij Recycle!

In samenwerking met Bebat en Recupel.

Download
Recycle!

Recycle! weet alles van afval. Waar staat 
de dichtstbijzijnde glasbol? Wanneer zet ik 
het oud papier buiten? Waar blijf ik met 
mijn oude batterijen? De antwoorden zitten 
in je broekzak, dankzij Recycle!

In samenwerking met Bebat en Recupel.

057/21 41 60057/40 93 28



  
 

  
 

Maart 2018

 MAANDAG  DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG

	 	 	 	 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	

Voor een beetje vuil, ook al is het klein, moet 
je in de vuilbak zijn! Doe met je vereniging 
mee aan de ‘Grote zwerfvuilopruimdag’ op 
zaterdag 17 maart 2018. Inschrijven via jouw 
gemeentelijke milieudienst.

TIP

RESTAFVAL 

GFT (GROENTE-, FRUIT-, TUINAFVAL)

PAPIER EN KARTON 

PMD

057/21 41 60057/40 93 28

Openingsuren recyclagepark Vleteren: 
di, wo, do en vr 13.30-16.45uur
zaterdag 8.30-12.45 uur

Gesloten op maandag en zondag.

 De afvalophalers zijn vroege vogels. 
 Plaats het afval (restafval, gft, pmd,
 papier  en karton) de avond vóór de
 inzameling buiten vanaf 20 uur.



  
 

  
 

  
 

 MAANDAG  DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG

April 2018
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30	 	

PAASMAANDAG

PASEN

057/21 41 60057/40 93 28

Word een Mooimaker:
• steek zelf de handen uit de mouwen
• onderhoud je favoriete plaats
• claim je propere plek op de website:
 mooimakers.be/actiekaart

Want zwerfvuil is een zaak van 
ons allemaal.

Volg Mooimakers en blijf op de hoogte van 
onze acties en projecten: Mooimakers.be

HOU JIJ OOK VAN EEN 
PROPERE BUURT?



Mei 2018

 MAANDAG  DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG

O.H. HEMELVAART

Compost voorverpakt in zakken van 40 liter 
is gemakkelijk. Deze kan je aankopen op het 
recyclagepark van Vleteren.

TIP

FEEST V/D ARBEID

	 	 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	 	

RESTAFVAL 

GFT (GROENTE-, FRUIT-, TUINAFVAL)

PAPIER EN KARTON 

PMD

057/21 41 60057/40 93 28

Openingsuren recyclagepark Vleteren: 
di, wo, do en vr 13.30-16.45uur
zaterdag 8.30-12.45 uur

Gesloten op maandag, zondag 
en op dinsdag 1 mei en donderdag 10 mei.

PINKSTER-
MAANDAG

PINKSTEREN

 De afvalophalers zijn vroege vogels. 
 Plaats het afval (restafval, gft, pmd,
 papier  en karton) de avond vóór de
 inzameling buiten vanaf 20 uur.



Juni 2018

 MAANDAG  DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG
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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

057/21 41 60057/40 93 28



Juli 2018
 MAANDAG  DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG

VLAAMSE 
FEESTDAG

TIP

	 	 	 	 	 	 	 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	 	

NATIONALE
FEESTDAG

RESTAFVAL 

GFT (GROENTE-, FRUIT-, TUINAFVAL)

PAPIER EN KARTON 

PMD

057/21 41 60057/40 93 28

Openingsuren recyclagepark Vleteren: 
di, wo, do en vr 13.30-16.45uur
zaterdag 8.30-12.45 uur

Gesloten op maandag, zondag en op 
woensdag 11 juli, zaterdag 21 juli, 
en woensdag 15 augustus.

Waar naartoe met elektr(on)isch afval (e-waste)?
Elektr(on)isch afval, of e-waste, zijn alle apparaten 
waar een snoer aan vasthangt of die op batterijen 
werken. Die gooi je niet zomaar bij het restafval. 
Je brengt ze binnen voor hergebruik of recyclage, 
en daar bestaan verschillende manieren voor. 
Als het toestel nog werkt of als je denkt dat het nog 
herstelbaar is, kan je het brengen naar – of laten 
afhalen door – de Kringwinkel. Anders kan je het altijd 
gratis in het recyclagepark afgeven of kan je het aan 
de winkelier meegeven bij aankoop van een nieuw 
toestel. Met lampen, tl-buizen en klein elektro kan je 
altijd terecht bij een RecyclePunt in je buurt. 

Met de zoekfunctie op Recupel.be vind je heel snel 
alle inzamelpunten in jouw buurt.

 De afvalophalers zijn vroege vogels. 
 Plaats het afval (restafval, gft, pmd,
 papier  en karton) de avond vóór de
 inzameling buiten vanaf 20 uur.



Augustus 2018

 MAANDAG  DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG

O.L.V. 
HEMELVAART
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27	 28	 29	 30	 31	 	

057/21 41 60057/40 93 28

Een toast op jullie sorteertalent!
We zijn blij dat we zoveel flesjes, drankkartons en blikjes 
vinden in het PMD. Jammer genoeg bevatten ze vaak nog 
restjes. Want het lijkt misschien een detail, maar deze 
restjes sturen het hele recyclageproces in de war, waar-
door talloze verpakkingen geen ‘tweede leven’ krijgen. 

Sorteer dus enkel LEGE verpakkingen bij het PMD!

In de PMD-zak horen enkel LEGE Plastic 
flessen en flacons, Metalen verpakkingen 
en Drankkartons.

Een toast op jullie sorteertalent!
We zijn blij dat we zoveel flesjes, drankkartons en blikjes 
vinden in het PMD. Jammer genoeg bevatten ze vaak nog 
restjes. Want het lijkt misschien een detail, maar deze 
restjes sturen het hele recyclageproces in de war, waar-
door talloze verpakkingen geen ‘tweede leven’ krijgen. 

Sorteer dus enkel LEGE verpakkingen bij het PMD!

In de PMD-zak horen enkel LEGE Plastic 
flessen en flacons, Metalen verpakkingen 
en Drankkartons.

Een toast op jullie sorteertalent!
We zijn blij dat we zoveel flesjes, drankkartons en blikjes 
vinden in het PMD. Jammer genoeg bevatten ze vaak nog 
restjes. Want het lijkt misschien een detail, maar deze 
restjes sturen het hele recyclageproces in de war, waar-
door talloze verpakkingen geen ‘tweede leven’ krijgen. 

Sorteer dus enkel LEGE verpakkingen bij het PMD!

In de PMD-zak horen enkel LEGE Plastic 
flessen en flacons, Metalen verpakkingen 
en Drankkartons.

Een toast op jullie sorteertalent!
We zijn blij dat we zoveel flesjes, drankkartons en blikjes 
vinden in het PMD. Jammer genoeg bevatten ze vaak nog 
restjes. Want het lijkt misschien een detail, maar deze 
restjes sturen het hele recyclageproces in de war, waar-
door talloze verpakkingen geen ‘tweede leven’ krijgen. 

Sorteer dus enkel LEGE verpakkingen bij het PMD!

In de PMD-zak horen enkel LEGE Plastic 
flessen en flacons, Metalen verpakkingen 
en Drankkartons.

Een toast op jullie sorteertalent!
We zijn blij dat we zoveel flesjes, drankkartons en blikjes 
vinden in het PMD. Jammer genoeg bevatten ze vaak nog 
restjes. Want het lijkt misschien een detail, maar deze 
restjes sturen het hele recyclageproces in de war, waar-
door talloze verpakkingen geen ‘tweede leven’ krijgen. 

Sorteer dus enkel LEGE verpakkingen bij het PMD!

In de PMD-zak horen enkel LEGE Plastic 
flessen en flacons, Metalen verpakkingen 
en Drankkartons.



September 2018

 MAANDAG  DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG

Heb je spullen niet meer nodig maar zijn ze 
nog herbruikbaar? Breng ze dan naar De 
Kringwinkel West. Breng ook een bezoekje 
aan De Kringwinkel West tijdens de Dag van de 
Kringwinkel op zaterdag 20 oktober 2018.

TIP

RESTAFVAL 

GFT (GROENTE-, FRUIT-, TUINAFVAL)

PAPIER EN KARTON 

PMD

057/21 41 60057/40 93 28

Openingsuren recyclagepark Vleteren: 
di, wo, do en vr 13.30-16.45uur
zaterdag 8.30-12.45 uur

Gesloten op maandag en zondag.

	 	 	 	 	 	 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	

	

 De afvalophalers zijn vroege vogels. 
 Plaats het afval (restafval, gft, pmd,
 papier  en karton) de avond vóór de
 inzameling buiten vanaf 20 uur.



 MAANDAG  DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG

Oktober 2018057/21 41 60057/40 93 28
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15	 16	 17	 18	 19	 20	 21	

22	 23	 24	 25	 26	 27	 28	

29	 30	 31	

De glasbollen laten niet langer met zich sollen. Heel wat 

mensen sorteren hun glas, maar vaak laten ze hun plastic 

zakken, kartonnen dozen of ongeschikt glas achter bij de 

glasbol. Die dingen horen hier echter niet thuis. Dus, steek 

het in uw ‘bolleke’: “Geen brol rond de glasbol!”

www.fostplus.be

Bollen Boos!

R.E.S.P.E.C.T.!

G E E N  B R O L 
R O N D  D E 

G L A S B O L !

PAS OP, OF 
IK BOL HET AF!

De glasbollen laten niet langer met zich sollen. Heel wat 

mensen sorteren hun glas, maar vaak laten ze hun plastic 

zakken, kartonnen dozen of ongeschikt glas achter bij de 

glasbol. Die dingen horen hier echter niet thuis. Dus, steek 

het in uw ‘bolleke’: “Geen brol rond de glasbol!”

www.fostplus.be

Bollen Boos!

R.E.S.P.E.C.T.!

G E E N  B R O L 
R O N D  D E 

G L A S B O L !

PAS OP, OF 
IK BOL HET AF!

De glasbollen laten niet langer met zich sollen. Heel wat 

mensen sorteren hun glas, maar vaak laten ze hun plastic 

zakken, kartonnen dozen of ongeschikt glas achter bij de 

glasbol. Die dingen horen hier echter niet thuis. Dus, steek 

het in uw ‘bolleke’: “Geen brol rond de glasbol!”

www.fostplus.be

Bollen Boos!

R.E.S.P.E.C.T.!

G E E N  B R O L 
R O N D  D E 

G L A S B O L !

PAS OP, OF 
IK BOL HET AF!



November 2018

 MAANDAG  DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG

ALLERHEILIGEN

WAPENSTILSTAND

Wil je jouw buurt proper houden door er 
zwerfvuil op te ruimen?! Alvast bedankt! 
Meld je aan op www.letsdoitindevuilbak.be en 
klik op ‘in je buurt’. Daar kan je stukken buurt 
claimen die je wenst op te ruimen. Hiervoor 
krijg je opruimmateriaal via jouw gemeentelijke 
milieudienst.

TIP

	 	 	 	 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	 	

RESTAFVAL 

GFT (GROENTE-, FRUIT-, TUINAFVAL)

PAPIER EN KARTON 

PMD

057/21 41 60057/40 93 28

Openingsuren recyclagepark Vleteren: 
di, wo, do en vr 13.30-16.45uur
zaterdag 8.30-12.45 uur

Gesloten op maandag, zondag en 
op donderdag 1 november, 
vrijdag 2 november, dinsdag 25 december
en woensdag 26 december.

 De afvalophalers zijn vroege vogels. 
 Plaats het afval (restafval, gft, pmd,
 papier  en karton) de avond vóór de
 inzameling buiten vanaf 20 uur.



December 2018
 MAANDAG  DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG

KERSTMIS

	 	 	 	 	 	 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	 	

Het is niet 
ingewikkeld!

Doe kranten, tijdschriften en folders 
uit hun plastic verpakking voor ze bij 
Papier-Karton gaan.

057/21 41 60057/40 93 28



Restafval   Brandbaar huishoudelijk afval dat niet hergebruikt of gerecycleerd kan worden   Huis-aan-huisinzameling in de zwarte restafvalcontainer

GFT   Groente-, fruit- en tuinafval   Huis-aan-huisinzameling in de groene gft-container

Snoeihout   Breng afval van bomen, struiken, snoeisel en takken naar het recyclagepark

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

 Koffiefilters, koffiedik, theebladeren  

en theezakjes (geen pyramidezakjes = restafval)

 Papier- en kartonverpakkingen van etensresten  

bv. broodzak, frietbakje, taartdoos, ...

 Kleine hoeveelheden gekookte etensresten

 Mest van huisdieren die geen vlees eten  

bv. cavia, hamster, konijn, ... (in beperkte mate)

 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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 Plastic

 Sauzen

 Kattenbakvulling  

(zelfs biologisch afbreekbare)

 Dikke takken en boomstronken  

horen bij SNOEIHOUT
 Zand

 Aarde

  Steenpuin
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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

 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

  











NIET  
TOEGELATEN

NIET TOEGELATEN

NIET TOEGELATEN

METALEN VERPAKKINGEN DRANKKARTONSENKEL PLASTIC FLESSEN & FLACONS

Aangeboden door

Papier-karton   Huis-aan-huisinzameling of via recyclagepark



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

Gemeentelijke Milieudienst
Lien Vlamynck
Kasteelstraat 39, 8640 Vleteren, tel. 057/40 93 28. 

Diftar-Recyclagepark Vleteren

Elzendamme 5B, 8640 Oostvleteren
tel. 057/40 15 77

Openingsuren:
di, wo, do en vr 13.30 -16.45 uur
zaterdag 8.30 -12.45 uur

Gesloten:
maandag en zondag, ook op dinsdag 1 mei, donderdag 10 mei, woensdag 11 juli, zaterdag 21 juli, 
woensdag 15 augustus, donderdag 1 november, vrijdag 2 november, dinsdag 25 december en woensdag 26 december.

Het diftar-recyclagepark is toegankelijk voor particuliere inwoners met hun elektronische identiteitskaart, met een 
geldige toegangskaart (chipkaart) voor ondernemers en buitenlandse tweedeverblijvers. Een toegangskaart kan je 
aanvragen bij de IVVO Klantendienst.

Op het recyclagepark worden volgende afvalsoorten aanvaard, indien gescheiden aangeboden en onder gelimiteerde 
hoeveelheden: bol glas (wit en gekleurd), vlak glas, papier en karton, oude metalen, textiel en lederwaren, tuinafval en 
snoeihout (geen groente- en fruitafval), klein gevaarlijk afval, tl-lampen, motorolie, frituurolie en -vet, piepschuim, (auto) 
batterijen, allerhande elektrische apparaten, asbest, brandbaar grofvuil, houtafval, steenpuin, harde plastics.

Brandbaar afval mag enkel worden aangebracht als het door zijn afmetingen niet in de normale restafvalcontainer kan. 
De maximale afmeting wordt beperkt tot één meter.

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).

Wijzigingen die in de loop van het jaar optreden, worden apart meegedeeld.
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Mei | Mai 2016

  
  
 

PINKSTER-
MAANDAG
LUNDI 
PENTECÔTE

057/21 41 60057/22 17 10
STAD MESEN

VILLE DE MESSINES

 MAANDAG  DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG
 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

RESTAFVAL / DÉCHETS RÉSIDUELS  

GFT / DÉCHETS BIODÉGRADABLES

PAPIER EN KARTON / PAPIER ET CARTON

PMD / PMC

SNOEIHOUT / LE BOIS TAILLÉ

GROFVUIL / LES ENCOMBRANTS

Groente-,
Fruit-
& Tuinafval
Sla, banaan en tak,
samen in één bak!

Aanvraag GFT-container 
IVVO Klantendienst > info@ivvo.be 
057 21 41 60
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OLH 
HEMELVAART
JOUR DE
L’ASCENSION

PINK-
STEREN
PENTECÔTE

FEEST V/D 
ARBEID
FÊTE DU 
TRAVAIL

RESTAFVAL / DÉCHETS RÉSIDUELS  

GFT / DÉCHETS BIODÉGRADABLES

PAPIER EN KARTON / 
PAPIER ET CARTON

PMD / PMC

SNOEIHOUT / LE BOIS TAILLÉ

GROFVUIL / LES ENCOMBRANTS

Containerpark gesloten op 16 mei.
Le parc à conteneurs est fermé le 16 mai.


