ILvA
containerparken

de containerparken van ilva

		
		
		
		

gezinnen (per kalenderjaar)
Het kost veel om het afval, dat u naar het containerpark brengt, te laten verwerken. Om burgers aan te moedigen afval te vermijden, moet er betaald worden
volgens het aantal kilogram aangeleverd afval. Wie veel vervuilt, betaalt dus
meer dan wie bewust afval vermijdt.
Elk kalenderjaar mag elk gezin de eerste 100 kilogram recycleerbaar afval gratis brengen. Die 100 kilogram is het dubbele van het gemiddelde van het gewicht van die afvalstoffen waarvoor de gebruiker al een bijdrage heeft betaald
(bijvoorbeeld een koelkast, waarop een Recupel-bijdrage is aangerekend) of
die ILvA geld opbrengen (bijvoorbeeld schroot).
Wie op dat moment ook niet-recycleerbaar afval brengt, moet volgens de geldende tarieven betalen. De vrijstelling kan dan later worden opgenomen, wanneer uitsluitend recycleerbaar afval wordt gebracht.

Tarieven

		
		
		
		

0-2000 kg			
€ 0,05/kg
2001-5000 kg		
€ 0,10/kg
Meer dan 5000 kg		
€ 0,20/kg
100 kg recycleerbaar afval: vrijstelling

Er is een globale korting
van 10% wanneer u enkel
recycleerbare materialen
aanvoert. Zie verder welke
materialen reycleerbaar/nietrecycleerbaar zijn.

Elk gezin …
•

krijgt 100 kg vrijstelling voor recycleerbaar afval per
kalenderjaar;

•

kan bovendien jaarlijks 200 kg cementgebonden
asbest gratis naar het containerpark brengen. Hiertoe mag in die beurt énkel cementgebonden asbest
worden aangeboden (en geen andere fracties). Wie
ander afval bij heeft, betaalt het normale tarief. Wie
enkel cementgebonden asbest aanbiedt, dient op de
ASBESTKNOP aan de ingangszuil te drukken. De
containerparkwachter komt controleren en zorgt voor de extra vrijstelling.

recycleerbaar/niet-recycleerbaar
recycleerbaar
• AEEA (elektr. huishoudtoestellen):
enkel volledige toestellen
• Auto-, motor- & fietsbanden (niet van
tractor/vrachtwagen)
• Glas: flessen, bokalen, vlak glas
• Grof huisvuil: enkel zuiver metaal of
hout
• Grond: niet vervuilde, zuivere grond
• Hout: zuiver, niet rot hout
• Bak- & frituurolie
• Motorolie
• Piepschuim (isomo): grote, zuivere,
witte stukken
• KGA (Klein en Gevaarlijk Afval)

• Kunststoffolie: alle soepele verpakkingsfolie
• PMD: alles wat in de blauwe zak
mag
• Schroot: metalen
• Steenpuin: steenafval, bakstenen,
metselwerk, tegels
• Snoeiafval: wortels, struiken, heesters, takken.
• Tuinafval: snoeiafval, gras, bladeren
(geen keukenafval)
• Bloempotten in kunststof
• Textiel, leder: herbruikbare kleding,
schoeisel, linnen

niet-recycleerbaar
• Grof huisvuil: enkel het onzuiver hout
of metaal
• Glas: vervuild serreglas, spiegels,
glazen siervoorwerpen, pyrex
• Hout: geperst karton (unalit), spoorwegbielzen, vezelplaten

• Bouwafval: asbestproducten, cellenbeton (Ytong, Poroton), afgekapt
pleisterwerk, verharde zakken cement, roofing, golfplaten, plastic

Een aantal tips
•

Sorteer uw afval op voorhand reeds per soort. Zo voorkomt u onnodig
heen- en weergeloop en geraakt u vlot en op een correcte manier van de
verschillende afvalsoorten af.

•

Opgelet! Op het containerpark is de definitie van wat mag worden aangeboden bij het grofvuil strikter dan huis-aan-huis. Grofvuil moet op het
containerpark voorgesorteerd worden in hout, metaal en de brandbare,
niet-recycleerbare fractie van het grofvuil. De beperking qua grootte is wel
dezelfde: ook op het containerpark worden geen voorwerpen bij het grofvuil
toegelaten die in een huisvuilzak kunnen!

•

Zowel voor uzelf als voor het personeel is het een stuk aangenamer wanneer u ten laatste een kwartier vóór sluitingstijd langskomt. Zo heeft u nog
alle tijd om rustig uw afval in de juiste containers te plaatsen.

Een aantal regels
•

Toegang enkel en alleen voor inwoners, zelfstandigen en KMO’s van
de gemeenten binnen het ILvA-werkingsgebied.

•

Aanvoer enkel en alleen van op het containerpark toegelaten afvalstoffen, ontstaan door de normale werking van een huisgezin of vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen (zelfde aard en hoeveelheid) van zelfstandigen of KMO’s.

•

Voertuigen met of zonder aanhangwagen mogen (geladen en bemand) maximum 7.000 kg wegen bij het oprijden van de weegbrug.

•

De afstand tussen de voorkant en de achterkant van het voertuig of
de aanhangwagen mag niet langer zijn dan 8 m.

•

Wanneer u geen materiaal aanbrengt, krijgt u geen toegang tot het
containerpark, tenzij u daartoe uitdrukkelijke toestemming kreeg.

•

U mag afval te voet of met de fiets brengen, mits gebruik van de ILvAkruiwagen die op het containerpark beschikbaar is.

•

U mag geen dieren meebrengen op het containerpark.

•

Op het containerpark is het verboden te roken.

•

Het is verboden om afvalstoffen mee te nemen van het containerpark,
ook al kunnen die nog herbruikbaar zijn.

ingang

1
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Rijd tot aan de ingangszuil.

De ingangszuil.

Druk op de asbestknop als u enkel
cementgebonden
asbest bij hebt.
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Plaats uw elektronische identiteitskaart of bezoekerskaart in de gleuf.

Duid aan of u:
- ook niet-recycleerbaar afval of
- enkel recycleerbaar afval
brengt.

Om te weten hoeveel afval u aanbrengt, zijn er weegbruggen geplaatst aan de
ingang en aan de uitgang. Via uw elektronische identiteitskaart wordt u aan de
ingangs- en de uitgangszuil geïdentificeerd.

De slagboom gaat open.

Rijd de weegbrug op.
U wordt nu gewogen.

Rijd het containerpark op als de
slagboom voor u opent.

Deponeer uw afval.
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uitgang
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Rijd tot aan de uitgangszuil.

De uitgangszuil.

Plaats uw elektronische identiteitskaart of toegangskaart in de gleuf.

Op het scherm verschijnt hoeveel
kilogram u heeft afgeleverd en welk
bedrag u moet betalen.

U kan betalen met Bancontact,
met Proton of met munten.

U kan ook op de “ik betaal later”
knop duwen. Binnen de 5 dagen
moet u betalen per overschrijving
(zie ticket). Indien u niet tijdig
betaalt, wordt een extra kost van
€ 5 aangerekend.

Neem een ticket indien u :
• op de “ik betaal later” knop
heeft geduwd
of
• wanneer u op “Ticket” heeft
geduwd wanneer u een bewijsstuk wenst.

Na betaling gaat de slagboom
open en kan u doorrijden.
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• grond vrij van onzuiverheden • aanvulgrond

• gemengd hout

Grond

Hout

• panelen
• vezelplaten

meubilair
• energie uit verbranding
ramen (kunststof )
deuren (kunststof )
andere grote niet-recycleerbare voorwerpen

•
•
•
•

Grof huisvuil

• flessen
• bokalen
• vlak glas

•
•
•
•

Glas

wit hol glas
groen hol glas
bruin hol glas
vlak glas

• banden van personenwagens • nieuwe banden
• onderlaag tapijt
• fietsbanden
• motorbanden
• verkeerspaaltjes

Rubberbanden

• metaal, isolatiemateriaal,
kunststof, elektronische
onderdelen

• alle elektrische
huishoudtoestellen
• televisie, radio, video, ..
• computer

een nieuw leven als...

AEEA

toegelaten

autoruiten
spiegels
keramiek
brilglazen
kristal
lampen

•
•
•
•

hardboard
unalitplaten
rot hout
snoeihout of stronken

• vervuilde grond

• houten of metalen
voorwerpen als hout of
metaal te recycleren

•
•
•
•
•
•

• velgen (horen bij schroot)
• vrachtwagenbanden
• tractorbanden

• gesloopte toestellen
• losse onderdelen

niet toegelaten in deze
fractie

wat kan u naar het containerpark brengen ?

• autobatterijen

• alle soepele verpakkingsfolies • nieuwe folie
(bezemschoon)

• elektriciteitsbuizen
• tuinmeubelen, emmer
• PVC-buizen, dakgoten

• bloempotten en
bloembakken in kunststof
• plantentrays die als
verpakking gebruikt worden

• motorolie

• frituurvet
• frituurolie
• fondueolie

Autobatterijen

Kunststoffolie

Harde plastics

Bloempotten
Plantentrays

Motorolie

Plantaardige oliën
en vetten

• cosmetica, zeep,
schoensmeer
• biodiesel

• brandstof

• bloempotjes
• kunststof

• kunststof

• lood

• metaal

zware metalen
glas
schroot
zilver
energie uit verbranding

• batterijen

•
•
•
•
•

Batterijen

verf en verfblikken
insecticiden
lijmresten
cosmeticaresten
TL-lampen
röntgenfoto’s

•
•
•
•
•
•

KGA

• vulstof voor licht beton
• isomo

• zuivere, droge, witte en
geurvrije isomo

een nieuw leven als...

Isomo

toegelaten

• motorolie

• frituurvet
• frituurolie
• fondueolie

• stenen of keramieken
bloempotten
• andere kunststoffen

• golfplaten
• zachte folies

• vleesverpakkingen
• landbouwfolie

• gewone batterijen

• autobatterijen

• lege verpakkingen van
afwasmiddelen, shampoo,
wasmiddel
• gloeilampen

• verpakkingschips
• fruit- of vleesschaaltjes

niet toegelaten in deze
fractie

wat kan u naar het containerpark brengen ?

•
•
•
•

plastic flessen en flacons
blikken
drankkartons
spuitbussen van cosmetica
en voedingsmiddelen
• kroonkurken

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

PMD

Schroot

Papier
Karton

kranten
tijdschriften
reclamedrukwerk
verpakkingspapier
karton
oude boeken

metalen
koekentrommels
rekken
roosters
ijzerdraad
fietsen

• pyrexkommen
• spiegels
• isolatie (glaswol, rotswol,
PUR, PIR)

Niet-recycleerbaar/niet-brandbaar

toegelaten

behangpapier
carbonpapier
plasticfolies
isomo
drankkartons
ringmappen
papier met vetvlekken of
lijm

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

golfkarton
toiletpapier
keukenrol
schrijf- en tekenblokken
krantenpapier

• koelkasten
• diepvriezers

• botervlootjes
• folies
• sterk bevuilde
verpakkingen
• plastic emmer
• wasmand
• plastic zak
• yoghurtbekertjes

• recycleerbaar of
brandbaar mateiraal

niet toegelaten in deze
fractie

• nieuwe metalen
voorwerpen
• blik

• kleren, zetel- en
stoelbekleding
• platen voor meubelen,
paletten
• metalen voorwerpen
• papier
• buizen
• plastic flessen

• wordt gestort

een nieuw leven als...

wat kan u naar het containerpark brengen ?

•
•
•
•

• kledingstukken
• huishoudlinnen
• schoeisel

• gras
• bladeren

• boomwortels
• heesters
• takken

Cementgebonden
asbest

Textiel
Leder

Tuinafval

Snoeimaterialen

golfplaten
bloembakken
leien
buizen

• bouwmaterialen in beton
• natuursteen

Beton

steenafval
bouwmaterialen
bakstenen
metselwerk
tegels

•
•
•
•
•

Steenpuin

toegelaten

• bodembedekker
• compost

• bodemverbeteraar
• compost

• kleding of schoeisel voor
hergebruik

• GFT-afval
• stukken boom

• GFT-afval

• niet-herbruikbare kleding
of schoeisel

• ongebonden asbest

• wordt gestort

spiegels
glas
plastic
werfafval
siliconenspuiten
asbest

• steenpuin
• asbest

•
•
•
•
•
•

niet toegelaten in deze
fractie

• steenslag voor
wegenaanleg

• keien en zand voor in
funderingsbeton
• breekzand

een nieuw leven als...

wat kan u naar het containerpark brengen ?

Nieuwe inwoners
Nieuwe gezinnen die meteen gebruik willen maken van het
containerpark kunnen bij hun inschrijving in de gemeente een
activatiekaart krijgen.
Deze activatiekaart is na het eerste gebruik 1 maand geldig, maar
geeft nog geen mogelijkheid om van de 100 kg vrijstelling gebruik te
maken.

Niet-EUROPESE vreemdelingen
Gezinshoofden die geen Europese identiteitskaart hebben, dienen
via het gemeentebestuur voor hun gezin een bezoekerskaart aan
te vragen. Het systeem werkt op dezelfde manier als bij gebruik van
een identiteitskaart: bij het binnen- en buitenrijden dient deze elektronische kaart ingegeven.

Eigenaars tweede verblijven of
bouwers/verbouwers
Gezinnen van buiten het ILvA-werkingsgebied die hier een tweede
verblijfplaats hebben of bouwers/verbouwers, kunnen bij de
gemeente een bezoekerskaart aanvragen. Deze bezoekerskaart is
1 jaar geldig en wordt elk jaar opnieuw geactiveerd. Het systeem
werkt op dezelfde manier als bij gebruik van een identiteitskaart: bij
het binnen- en buitenrijden dient deze elektronische kaart ingegeven.

KMO’s
KMO’s en zelfstandigen zijn ook welkom op het containerpark, onder
bepaalde voorwaarden:
• ze brengen enkel met huishoudelijk afval vergelijkbaar bedrijfsafval mee;
• ze schaffen zich een KMO-kaart aan bij ILvA (€ 40 per volledig
kalenderjaar of € 10 per resterend begonnen kwartaal). Dit is
een louter administratieve vergoeding voor het gebruik van de

KMO-kaart en het ontvangen van de facturen. Deze kaart moet
elk jaar opnieuw geactiveerd worden door een nieuwe betaling,
zoniet wordt de toegang geweigerd;
• na elk kwartaal ontvangen zij een factuur voor de reeds betaalde
aanvoer;
• ze hebben geen recht op 100 kg vrijstelling;
• dezelfde tarieven gelden als voor de inwoners.
De KMO-kaart dient aangevraagd bij ILvA, telefonisch op het nummer 053/85 85 45 of via mail op KMO@ilva.be met vermelding van
naam, adres en BTW-nummer.

verenigingen
Verenigingen kunnen via het gemeentebestuur een verenigingskaart
aanvragen. Deze kaart is telkens 1 jaar geldig.

Info
Containerparken openingsuren en adressen
Woensdag

Donderdag

8u30 - 14u30

8u30 - 14u30

8u30 - 14u30

9u - 16u

Aalst II
Erpe-Mere
Galmaarden
Ninove
Zottegem

Denderleeuw
Herzele

Aalst I
Haaltert
Kluisbergen
Lede

Alle
containerparken

13u - 19u

13u- 19u

13u - 19u

13u - 19u

Aalst I
Denderleeuw
Geraardsbergen
Haaltert
Herzele
Kluisbergen
Lede
Oosterzele
Sint-LievensHoutem

Aalst I
Haaltert
Kluisbergen
Lede

gesloten

•
•
•
•
•
•
•

Dinsdag

Aalst I
Bergemeersenstraat 143
Aalst II (Hofstade)
Spuimeersenweg 1
Denderleeuw
Thontlaan 42
Erpe-Mere
Keerstraat 3
Galmaarden
Brusselstraat 23 B
Geraardsbergen
Dagmoedstraat 72
Haaltert
Stationsstraat 205A

Aalst II
Aalst II
Denderleeuw
Erpe-Mere
Galmaarden
Erpe-Mere
Geraardsbergen
Galmaarden
Geraardsbergen
Ninove
Herzele
Oosterzele
Sint-LievensNinove
Houtem
Oosterzele
Sint-LievensZottegem
Houtem
Zottegem

•
•
•
•
•
•
•

ILvA

Vrijdag

Zaterdag

gesloten

Herzele
Mergellaan 79
Kluisbergen
Oudenaardebaan 12
Ninove
Pamelstraat Oost 455
Lede
Kleiweg 20
Oosterzele
Lange Ambachtstraat 38
Sint-Lievens-Houtem
Bussegem 1A
Zottegem
Ballingsweg 19

Intergemeentelijk Samenwerkingsverband voor Milieu Land van Aalst

Zuid III
Tel: 053/85 85 45
Industrielaan 18
Fax: 053/83 44 22
9320 Aalst (Erembodegem) e-mail: info@ilva.be

www.ilva.be

V.U.: Henk Geeroms, Industrielaan 18, 9320 Aalst (Erembodegem)

Maandag

