Restfractie
Huis-aan-huisinzameling

Wat
Na alle inspanningen om afval te vermijden, te hergebruiken of te recycleren,
blijft er nog afval over waarmee dat niet mogelijk is. Dat is de restfractie. Het
kan en mag enkel worden verbrand met energierecuperatie.
Restfractie wordt om de 2 weken ingezameld via de gele huisvuilzak. In
Oosterzele gebeurt dat via de grijze container, waar een waardesticker aan
wordt gekleefd.
Er zijn gele zakken van 30 liter en van 60 liter.
Let op, koop enkel de zakken waar de naam van jouw gemeente op staat.
Zakken van een andere gemeente worden niet meegenomen!

Tarief
30 liter: 1 euro
60 liter: 1,50 euro

Hoe restfractie voorkomen?
Koop zo weinig mogelijk verpakking.
Koop je groenten en fruit los, niet
voorverpakt. Dat spaart je heel wat
restfractie (en euro’s!).
Gebruik een brooddoos. Aluminiumfolie
of plastic boterhammenzakjes zijn niet
herbruikbaar en dus te mijden. Ze zijn ook
duur om aan te kopen!
Denk bij de aankopen in het algemeen na
over de duurzaamheid ervan. Koop geen
prullen die reeds na korte tijd bij het afval
zullen belanden.
Schakel over op een milieuvriendelijker
brandstof dan steenkool. Je bent dan
ook meteen verlost van je assen.
Spaarlampen en ledlampen zijn duurder
dan gewone gloeilampen, maar gaan
langer mee en verbruiken minder. Je zal
de meerprijs dus terugverdienen.
Probeer herbruikbare luiers.
Je hebt bijna geen afval en alles samen
geteld over de hele luierperiode zijn ze
goedkoper dan wegwerpluiers.

Restfractie
Huis-aan-huisinzameling

Wat mag zeker niet bij je restfractie?

Wat mag bij je restfractie?
Je hebt goed gesorteerd? Het kan echt niet gerecycleerd worden?
Dan hoort je voorwerp bij het restfractie:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

botervlootjes
yoghurtpotjes
champignon- of aardbeienbakjes
aluminiumfolie
behangpapier (afgestoken
of resten op de rol)
luiers
kattenbakvulling
uitwerpselen van huisdieren
de inhoud van de stofzuigerzak
asbakinhoud
hygiënisch verzorgingsafval
pleisters

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DVD’s
cd’s
vinylplaten
klein speelgoed
wegwerpproducten
keukenpapier
plastic kapstokken, kippenbeentjes
vlees- en visresten
kauwgom
kaarsen
mosselschelpen
as
versleten kleding of schoenen

Plastic bloempotjes, kunststoffolies, plastic zakjes en plastic emmers mogen
bij de restfractie, maar worden beter naar het recyclagepark gebracht.
Dan worden ze nog gerecycleerd!

Alle afvalsoorten die bij een andere selectieve inzameling thuishoren
(papier en karton, glas, PMD, GFT…).
Vloeistoffen: deze kunnen heel wat schade aanrichten aan een gevel
wanneer ze in de huisvuilwagen worden geperst, of een voorbijwandelende
persoon verwonden. Bedenk dat het ook je eigen huisgevel kan zijn, of, nog
erger, je kind. Stop dan zelf ook nooit vloeibare zaken bij de restfractie.
Scherpe voorwerpen moeten steeds goed ingepakt in de huisvuilzak
worden aangeboden. Injectienaalden, gebroken glas en gebroken servies
zijn NOOIT toegelaten.
Recycleerbaar (niet versleten, nog herbruikbaar) textiel hoort niet bij
het restfractie. Maak gebruik van textielcontainers langs de straat of op
het recyclagepark of van huis-aan-huisinzamelingen van verenigingen of
De Kringwinkels.
Klein Gevaarlijk Afval (inclusief injectienaalden), vervallen geneesmiddelen,
explosieven, gasflessen, steenachtige materialen, vlak glas en autobanden.

Inzamelregels en -tips
Maximaal gewicht per zak : 15 kg.
Het is verboden plastic flessen, kleinere
zakjes,… aan de gele zak of de grijze
container (Oosterzele) vast te maken.

max15 kg!

