AFVALKALENDER

2016

Uw afvalkalender is
ook online te raadplegen!

Kent u ‘mijn.limburg.net’ al?
Het is een digitaal platform waarop u informatie vindt over
uw persoonlijke situatie op afvalvlak. In slechts enkele kliks
ontdekt u info die 100% op uw maat is.
Hoe werkt het?
Om toegang te krijgen tot uw persoonlijke portaalsite moet
u zich eenmalig registreren met uw elektronische identiteitskaart. Bij een volgend bezoek aan mijn.limburg.net kunt u
inloggen met het door u opgegeven e-mailadres en paswoord.
Welke info kunt u raadplegen?
Op mijn.limburg.net vindt u info terug over de huis-aan-huisinzamelingen. Baat Limburg.net het recyclagepark in uw

gemeente uit? Dan krijgt u op het digitale portaal een
overzicht van uw parkbezoeken en u kunt er de stand van
uw quota nakijken. Ook uw persoonlijke profiel en financiële
gegevens kunt u op elk moment verifiëren.
Registreer u vandaag nog!
Aarzel niet en registreer u snel op mijn.limburg.net om
voortaan alle afvalinfo op uw maat te ontvangen.
Of importeer de afvalkalender
op uw smartphone of pc
Wist u dat u de specifieke ophaaldata voor uw adres kunt
toevoegen in uw digitale agenda? Zo heeft u altijd een gepersonaliseerde versie van de afvalkalender bij de hand. Installatie
op uw smartphone, tablet, laptop of pc is eenvoudig: surf naar
www.limburg.net/afvalkalender en volg het stappenplan.

wat vindt
u in deze
kalender?
5 puntjes die zeker het
bekijken waard zijn

1. DE AFVALKALENDER
De afvalkalender geeft een volledig overzicht van
de ophaaldagen per maand. Hij is zo ontworpen
dat u eigen notities kunt maken.

2. DE OVERZICHTS
KALENDER
Neem zeker eens een kijkje op de middenpagina
van dit boekje. U vindt er een uitneembare pagina
waarop u op één blad en in één oogopslag alle
ophaaldagen kunt nakijken. Een handige samenvatting die u bijvoorbeeld kunt ophangen in de
ruimte waar u uw afval verzamelt en sorteert.

3. DE SORTEERGIDS
Vanaf pagina 32 vindt u een handig overzicht dat
uitlegt waar u terechtkunt met alle mogelijke
afvalstoffen. Op www.limburg.net/sorteerregels
helpt het afval-ABC u verder als u niet weet waar
een afvalproduct precies thuishoort.
P. 32

4. INFORMATIE
VOOR As
Praktische informatie over het recyclagepark en
andere specifieke informatie vindt u onder de
P. 50
rubriek wat en waarheen in uw gemeente.

5. EIGEN NOTITIES
Gebruik uw eigen notities als geheugensteuntje.

P. 54

JANUARI
vr 1

Nieuwjaar

za 2
zo 3
ma 4
di 5
wo 6
do 7
vr 8
za 9
zo 10
ma 11
di 12
wo 13

Nieuwjaarsreceptie bevolking

do 14
vr 15
za 16
zo 17
ma 18
di 19
wo 20
do 21
vr 22
za 23
zo 24
ma 25
di 26
wo 27
do 28
Winterfuif kindergemeenteraad

vr 29
za 30
zo 31

huisvuil grofvuil

papier/
karton

GROFVUIL
De grofvuilophaling gebeurt op
aanvraag. Registreer uw aanvraag
via www.limburg.net. Of vraag
telefonisch een ophaling aan:
0800 90 720. Vraag een ophaling
grofvuil ten minste 8 dagen voor de
voorziene ophaaldag aan.
De kostprijs bedraagt 20 euro en
wordt na de ophaling rechtstreeks
van uw diftarrekening afgehouden.
DEMO THUISCOMPOSTEREN
Achter ‘t Mieleke Molenweide,
André Dumontlaan 17
van 10 tot 12 uur

gft

textiel

demo thuiscomposteren

DIFTARDIENST
0800 90 720
GEMEENTEHUIS SMITS ARLETTE
089 39 10 02
RECYCLAGEPARK
AS/OPGLABBEEK
089 62 38 89

As

pmd

FEBRUARI
ma 1
di 2
wo 3
do 4
vr 5
za 6
zo 7
ma 8
di 9
wo 10
do 11
vr 12
za 13

Kinderstoet

Carnavalstoet

zo 14
ma 15
di 16
wo 17
do 18
vr 19
za 20
zo 21
ma 22
di 23
wo 24
do 25
vr 26
za 27
zo 28
ma 29

huisvuil grofvuil

papier/
karton

GROFVUIL
De grofvuilophaling gebeurt op
aanvraag. Registreer uw aanvraag
via www.limburg.net. Of vraag
telefonisch een ophaling aan:
0800 90 720. Vraag een ophaling
grofvuil ten minste 8 dagen voor de
voorziene ophaaldag aan.
De kostprijs bedraagt 20 euro en
wordt na de ophaling rechtstreeks
van uw diftarrekening afgehouden.
DEMO THUISCOMPOSTEREN
Achter ‘t Mieleke Molenweide,
André Dumontlaan 17
van 10 tot 12 uur

gft

textiel

demo thuiscomposteren

DIFTARDIENST
0800 90 720
GEMEENTEHUIS SMITS ARLETTE
089 39 10 02
RECYCLAGEPARK
AS/OPGLABBEEK
089 62 38 89

As

pmd

MAART
di 1
wo 2
do 3
vr 4
za 5
zo 6
ma 7
di 8
wo 9
do 10
vr 11
za 12
zo 13

Begin jeugdboekenweek

ma 14
di 15
wo 16
do 17
vr 18
za 19
Einde jeugdboekenweek

zo 20
ma 21
di 22
wo 23
do 24

Kleutersportdag Asserse scholen

vr 25

Doe-da-nie-dag

za 26
zo 27

Pasen

ma 28

Paasmaandag

di 29

Zomeruur op het recyclagepark - pag. 50

wo 30
do 31

huisvuil grofvuil

papier/
karton

GROFVUIL
De grofvuilophaling gebeurt op
aanvraag. Registreer uw aanvraag
via www.limburg.net. Of vraag
telefonisch een ophaling aan:
0800 90 720. Vraag een ophaling
grofvuil ten minste 8 dagen voor de
voorziene ophaaldag aan.
De kostprijs bedraagt 20 euro en
wordt na de ophaling rechtstreeks
van uw diftarrekening afgehouden.
DEMO THUISCOMPOSTEREN
Achter ‘t Mieleke Molenweide,
André Dumontlaan 17
van 10 tot 12 uur

gft

textiel

demo thuiscomposteren

DIFTARDIENST
0800 90 720
GEMEENTEHUIS SMITS ARLETTE
089 39 10 02
RECYCLAGEPARK
AS/OPGLABBEEK
089 62 38 89

As

pmd

april
vr 1
za 2
zo 3
ma 4
di 5
wo 6
do 7
vr 8
za 9
zo 10
ma 11
di 12
wo 13

do 14
vr 15

Scholensportdag Asserse scholen

za 16

Italiaanse eetdag speelpleinwerking

zo 17
ma 18
di 19
wo 20
do 21
vr 22
za 23
Erfgoeddag

zo 24
ma 25
di 26
wo 27
do 28
vr 29
za 30

huisvuil grofvuil

papier/
karton

GROFVUIL
De grofvuilophaling gebeurt op
aanvraag. Registreer uw aanvraag
via www.limburg.net. Of vraag
telefonisch een ophaling aan:
0800 90 720. Vraag een ophaling
grofvuil ten minste 8 dagen voor de
voorziene ophaaldag aan.
De kostprijs bedraagt 20 euro en
wordt na de ophaling rechtstreeks
van uw diftarrekening afgehouden.
DEMO THUISCOMPOSTEREN
Achter ‘t Mieleke Molenweide,
André Dumontlaan 17
van 10 tot 12 uur

gft

textiel

demo thuiscomposteren

DIFTARDIENST
0800 90 720
GEMEENTEHUIS SMITS ARLETTE
089 39 10 02
RECYCLAGEPARK
AS/OPGLABBEEK
089 62 38 89

As

pmd

MEI
zo 1

Feest van de Arbeid

ma 2
di 3
wo 4
do 5
vr 6
za 7
zo 8
ma 9
di 10
wo 11
do 12
vr 13

O.L.H. Hemelvaart

za 14
zo 15

Pinksteren

ma 16

Pinkstermaandag

di 17
wo 18
do 19
vr 20
za 21
zo 22
ma 23
di 24
Dag van de 75-jarigen

wo 25
do 26
vr 27
za 28
zo 29
ma 30

Werelddag zonder tabak

pmd

huisvuil grofvuil

papier/
karton

GROFVUIL
De grofvuilophaling gebeurt op
aanvraag. Registreer uw aanvraag
via www.limburg.net. Of vraag
telefonisch een ophaling aan:
0800 90 720. Vraag een ophaling
grofvuil ten minste 8 dagen voor de
voorziene ophaaldag aan.
De kostprijs bedraagt 20 euro en
wordt na de ophaling rechtstreeks
van uw diftarrekening afgehouden.
DEMO THUISCOMPOSTEREN
Achter ‘t Mieleke Molenweide,
André Dumontlaan 17
van 10 tot 12 uur

gft

textiel

demo thuiscomposteren

DIFTARDIENST
0800 90 720
GEMEENTEHUIS SMITS ARLETTE
089 39 10 02
RECYCLAGEPARK
AS/OPGLABBEEK
089 62 38 89

As

di 31

JUNI
wo 1
do 2
vr 3
za 4
zo 5
ma 6
di 7
wo 8
do 9
vr 10
za 11
zo 12
ma 13

di 14
wo 15
do 16
vr 17
za 18
zo 19
ma 20
di 21
wo 22
do 23
vr 24
za 25
zo 26
ma 27
di 28
wo 29
do 30

huisvuil grofvuil

papier/
karton

GROFVUIL
De grofvuilophaling gebeurt op
aanvraag. Registreer uw aanvraag
via www.limburg.net. Of vraag
telefonisch een ophaling aan:
0800 90 720. Vraag een ophaling
grofvuil ten minste 8 dagen voor de
voorziene ophaaldag aan.
De kostprijs bedraagt 20 euro en
wordt na de ophaling rechtstreeks
van uw diftarrekening afgehouden.
DEMO THUISCOMPOSTEREN
Achter ‘t Mieleke Molenweide,
André Dumontlaan 17
van 10 tot 12 uur

gft

textiel

demo thuiscomposteren

DIFTARDIENST
0800 90 720
GEMEENTEHUIS SMITS ARLETTE
089 39 10 02
RECYCLAGEPARK
AS/OPGLABBEEK
089 62 38 89

As

pmd

JULI
vr 1
za 2
zo 3
ma 4
di 5
wo 6
do 7
vr 8
za 9
zo 10
ma 11
di 12
wo 13

FantAStival

do 14
vr 15
za 16
zo 17
ma 18
di 19
wo 20
Nationale feestdag

do 21
vr 22
za 23
zo 24
ma 25
di 26
wo 27
do 28
vr 29
za 30
zo 31

huisvuil grofvuil

papier/
karton

GROFVUIL
De grofvuilophaling gebeurt op
aanvraag. Registreer uw aanvraag
via www.limburg.net. Of vraag
telefonisch een ophaling aan:
0800 90 720. Vraag een ophaling
grofvuil ten minste 8 dagen voor de
voorziene ophaaldag aan.
De kostprijs bedraagt 20 euro en
wordt na de ophaling rechtstreeks
van uw diftarrekening afgehouden.
DEMO THUISCOMPOSTEREN
Achter ‘t Mieleke Molenweide,
André Dumontlaan 17
van 10 tot 12 uur

gft

textiel

demo thuiscomposteren

DIFTARDIENST
0800 90 720
GEMEENTEHUIS SMITS ARLETTE
089 39 10 02
RECYCLAGEPARK
AS/OPGLABBEEK
089 62 38 89

As

pmd

AUGUSTUS
ma 1
di 2
wo 3
do 4
vr 5
za 6
zo 7
ma 8
di 9
wo 10
do 11
vr 12
za 13

zo 14
O.L.V. Hemelvaart

ma 15
di 16
wo 17
do 18
vr 19
za 20
zo 21
ma 22
di 23
wo 24
do 25
vr 26
za 27
zo 28

Avondmarkt

ma 29
di 30
wo 31

huisvuil grofvuil

papier/
karton

GROFVUIL
De grofvuilophaling gebeurt op
aanvraag. Registreer uw aanvraag
via www.limburg.net. Of vraag
telefonisch een ophaling aan:
0800 90 720. Vraag een ophaling
grofvuil ten minste 8 dagen voor de
voorziene ophaaldag aan.
De kostprijs bedraagt 20 euro en
wordt na de ophaling rechtstreeks
van uw diftarrekening afgehouden.
DEMO THUISCOMPOSTEREN
Achter ‘t Mieleke Molenweide,
André Dumontlaan 17
van 10 tot 12 uur

gft

textiel

demo thuiscomposteren

DIFTARDIENST
0800 90 720
GEMEENTEHUIS SMITS ARLETTE
089 39 10 02
RECYCLAGEPARK
AS/OPGLABBEEK
089 62 38 89

As

pmd

SEPTEMBER
do 1
vr 2
za 3

Uitstap personen met een handicap

zo 4
ma 5
di 6
wo 7
do 8
vr 9
za 10

Kermis Centrum As

zo 11

Kermis Centrum As

ma 12

Kermis Centrum As

di 13

wo 14
do 15
vr 16
za 17

Kom op tegen Kanker - plantjesverkoop

zo 18

Kom op tegen Kanker - plantjesverkoop

ma 19
di 20
wo 21
do 22
vr 23
za 24

Molenfeesten en afsluiting minisymposium

zo 25
ma 26
di 27
wo 28
do 29
vr 30

huisvuil grofvuil

papier/
karton

GROFVUIL
De grofvuilophaling gebeurt op
aanvraag. Registreer uw aanvraag
via www.limburg.net. Of vraag
telefonisch een ophaling aan:
0800 90 720. Vraag een ophaling
grofvuil ten minste 8 dagen voor de
voorziene ophaaldag aan.
De kostprijs bedraagt 20 euro en
wordt na de ophaling rechtstreeks
van uw diftarrekening afgehouden.
DEMO THUISCOMPOSTEREN
Achter ‘t Mieleke Molenweide,
André Dumontlaan 17
van 10 tot 12 uur

gft

textiel

demo thuiscomposteren

DIFTARDIENST
0800 90 720
GEMEENTEHUIS SMITS ARLETTE
089 39 10 02
RECYCLAGEPARK
AS/OPGLABBEEK
089 62 38 89

As

pmd

OKTOBER
za 1
zo 2
ma 3

Begin Week van de Geestelijke Gezondheid

di 4
wo 5

Begin Week van de Fair Trade

do 6
vr 7
za 8

Begin Bibliotheekweek

zo 9
ma 10
di 11
wo 12
do 13

Einde Week van de Geestelijke Gezondheid

vr 14
za 15

Einde Week van de Fair Trade

zo 16

Einde Jeugdboekenweek

ma 17
di 18
wo 19
do 20
vr 21
za 22
zo 23
ma 24
di 25
wo 26
do 27
vr 28
za 29
zo 30
ma 31

huisvuil grofvuil

papier/
karton

GROFVUIL
De grofvuilophaling gebeurt op
aanvraag. Registreer uw aanvraag
via www.limburg.net. Of vraag
telefonisch een ophaling aan:
0800 90 720. Vraag een ophaling
grofvuil ten minste 8 dagen voor de
voorziene ophaaldag aan.
De kostprijs bedraagt 20 euro en
wordt na de ophaling rechtstreeks
van uw diftarrekening afgehouden.
DEMO THUISCOMPOSTEREN
Achter ‘t Mieleke Molenweide,
André Dumontlaan 17
van 10 tot 12 uur

gft

textiel

demo thuiscomposteren

DIFTARDIENST
0800 90 720
GEMEENTEHUIS SMITS ARLETTE
089 39 10 02
RECYCLAGEPARK
AS/OPGLABBEEK
089 62 38 89

As

pmd

NOVEMBER
di 1

Allerheiligen

wo 2

Winteruur op het recyclagepark - pag. 50

do 3
vr 4
za 5
zo 6
ma 7
di 8
wo 9
do 10
vr 11

Wapenstilstand

za 12
zo 13

Ontbijt ten voordele van 11.11.11-actie

ma 14
di 15
wo 16
do 17
vr 18
Begin Voorleesweek

za 19
zo 20

Begin Week van de Jeugd van Vroeger

ma 21
di 22
wo 23
do 24

Einde Week van de Jeugd van Vroeger

vr 25
za 26
zo 27

Einde Voorleesweek

ma 28
di 29
wo 30

huisvuil grofvuil

papier/
karton

GROFVUIL
De grofvuilophaling gebeurt op
aanvraag. Registreer uw aanvraag
via www.limburg.net. Of vraag
telefonisch een ophaling aan:
0800 90 720. Vraag een ophaling
grofvuil ten minste 8 dagen voor de
voorziene ophaaldag aan.
De kostprijs bedraagt 20 euro en
wordt na de ophaling rechtstreeks
van uw diftarrekening afgehouden.
DEMO THUISCOMPOSTEREN
Achter ‘t Mieleke Molenweide,
André Dumontlaan 17
van 10 tot 12 uur

gft

textiel

demo thuiscomposteren

DIFTARDIENST
0800 90 720
GEMEENTEHUIS SMITS ARLETTE
089 39 10 02
RECYCLAGEPARK
AS/OPGLABBEEK
089 62 38 89

As

pmd

DECEMBER
do 1
vr 2
za 3
zo 4
ma 5
di 6
wo 7
do 8
vr 9
za 10
zo 11
ma 12
di 13

wo 14
do 15
vr 16
za 17
zo 18
ma 19
di 20
wo 21
do 22
vr 23
za 24
Kerstmis

zo 25
ma 26
di 27
wo 28
do 29
vr 30
za 31

huisvuil grofvuil

papier/
karton

GROFVUIL
De grofvuilophaling gebeurt op
aanvraag. Registreer uw aanvraag
via www.limburg.net. Of vraag
telefonisch een ophaling aan:
0800 90 720. Vraag een ophaling
grofvuil ten minste 8 dagen voor de
voorziene ophaaldag aan.
De kostprijs bedraagt 20 euro en
wordt na de ophaling rechtstreeks
van uw diftarrekening afgehouden.
DEMO THUISCOMPOSTEREN
Achter ‘t Mieleke Molenweide,
André Dumontlaan 17
van 10 tot 12 uur

gft

textiel

demo thuiscomposteren

DIFTARDIENST
0800 90 720
GEMEENTEHUIS SMITS ARLETTE
089 39 10 02
RECYCLAGEPARK
AS/OPGLABBEEK
089 62 38 89

As

pmd

OPHAAL
OVERZICHT
GROFVUIL = OP AANVRAAG

MA 4
DI

5

papier/karton

JANUARI

huisvuil

DI 12

gft + pmd

DI 19

huisvuil + grofvuil

DI 26

gft + pmd

VR 29

textiel

MA

1

papier/karton

DI

2

huisvuil

DI

9

gft + pmd

DI 16

huisvuil + grofvuil

DI 23

gft + pmd

DI

1

huisvuil

MA

7

papier/karton

DI

8

gft + pmd

DI 15

huisvuil + grofvuil

DI 22

gft + pmd

DI 29

huisvuil

FEBRUARI

MAART

DI

5

papier/karton

APRIL

gft + pmd

DI 12

huisvuil

DI 19

gft + grofvuil + pmd

VR 22

textiel

ZA 23

demo thuiscomposteren

DI 26

huisvuil

MA

2

papier/karton

DI

3

gft + pmd

DI 10

huisvuil

DI 17

gft + grofvuil + pmd

DI 24

huisvuil

ZA 28

demo thuiscomposteren

DI 31

gft + pmd

MA

6

papier/karton

DI

7

huisvuil

DI 14

gft + pmd

DI 21

huisvuil + grofvuil

ZA 25

demo thuiscomposteren

DI 28

gft + pmd

MEI

JUNI

As

MA 4

OPHAAL
OVERZICHT
GROFVUIL = OP AANVRAAG

MA 4
DI

5

papier/karton

JULI

huisvuil

DI 12

gft + pmd

DI 19

huisvuil + grofvuil

ZA 23

demo thuiscomposteren

DI 26

gft + pmd

VR 29

textiel

MA

1

papier/karton

DI

2

huisvuil

DI

9

gft + pmd

DI 16

huisvuil + grofvuil

DI 23

gft + pmd

ZA 27

demo thuiscomposteren

AUGUSTUS

DI 30 huisvuil
MA

5

papier/karton

DI

6

gft + pmd

DI 13

huisvuil

DI 20 gft + grofvuil + pmd
ZA 24

demo thuiscomposteren

DI 27

huisvuil

SEPTEMBER

MA

3

papier/karton

DI 4

gft + pmd

DI 11

huisvuil

DI 18

gft + grofvuil + pmd

DI 25

huisvuil

VR 28

textiel

ZA

5

gft + pmd

MA

7

papier/karton

DI

8

huisvuil

DI 15

gft + grofvuil + pmd

DI 22

huisvuil

DI 29

gft + pmd

MA

5

papier/karton

DI

6

huisvuil

DI 13

OKTOBER

NOVEMBER

DECEMBER

gft + pmd

DI 20 huisvuil + grofvuil
gft + pmd

As

DI 27

sorteer
gids
Limburg.net en uw gemeente zamelen heel wat
soorten afval selectief in, huis aan huis of via het
recyclagepark. U moet het afval wel eerst sorteren.
Voor de meest voorkomende soorten leggen we
hier uit hoe dat moet.
Vragen? Neem een kijkje op www.limburg.net. In
de rubriek afval-ABC kunt u een afvalstof ingeven.
Vervolgens krijgt u informatie over hoe u de afvalstof
kunt sorteren. Ook de parkwachters staan u met
raad en daad bij en geven u graag een antwoord op
al uw vragen. Op de volgende pagina's vindt u de
sorteerregels terug voor volgende afvalfracties:

1.

Aeea

2.

Asbesthoudend afval

3.

Autobanden

4.

Batterijen

5.

Bouw- en sloopafval

6.

Gft

7.

Groenafval (recyclagepark)

8.

Grofvuil

9.

Holglas

10.

Houtafval

11.

Huisvuil

12.

Kga

13.

Kringloopgoederen

14.

Kunststoffen

15.

Metalen

16.

Papier en karton

17.

Pmd

18.

Textiel

19.

Vlakglas

32

1. Aeea
WAT is aeea?

Aeea is de afkorting van afgedankte elektrische en
elektronische apparaten. Het gaat om:
• koel- en vriesapparaten
• andere grote huishoudelijke apparaten:
wasmachine, droogkast, vaatwasser, ...
• beeldbuishoudend materiaal: tv- en computerschermen
• overige apparaten: gsm’s, strijkijzers, stofzuigers,
friteuses, platte schermen, verlichtingsarmaturen,
zaklampen, …

WAAR kunt u met aeea naartoe?

• Uw apparaat werkt nog? Schenk het dan weg aan iemand
die het nog kan gebruiken: een kennis, een vereniging,
een school of een jeugdbeweging. U kunt herbruikbare
toestellen ook een tweede leven geven via een Kringwinkel
(zie pag. 44).
• Uw apparaat is stuk? Geef het af in de winkel waar u een
nieuw toestel koopt of breng het naar het recyclagepark.

WAAROP moet u letten?

• Uw afgedankte apparaat moet compleet zijn, alle essentiële onderdelen moeten aanwezig zijn.
• Verwijder alles wat niet eigen is aan het toestel zelf, zoals
verpakkingen, frituurolie, stofzuigerzak of voedselresten.

As

De inzameling van aeea gebeurt in
opdracht van Recupel.
Surf naar www.recupel.be
voor meer info.

33

2. Asbesthoudend
afval
WAT is asbesthoudend afval?

Afval van bouw- en sloopactiviteiten dat asbest bevat
waarvan de vezels stevig vastzitten: golfplaten,
eternieten leien, bloembakken, gevelplaten, ...

WAAR kunt u met asbest naartoe?

U mag asbesthoudend afval naar het recyclagepark brengen.

WAAROP moet u letten?

• Asbest is een sluipend gevaar. Voorkom blootstelling!
• Stapel asbesthoudend afval voorzichtig in de container
zodat het niet breekt, schuurt of verbrokkelt.
• Begin altijd achteraan te stapelen, zodat de container
makkelijk helemaal gevuld kan worden.
• Maak zo weinig mogelijk stof om de verspreiding van vezels
te voorkomen.
• Verzamel kleine brokstukken in een gesloten zak.

34

3. Autobanden
WAT hoort bij autobanden?

Rubberbanden (met en zonder velg) van personenwagens, aanhangwagens en kruiwagens.

Horen NIET bij autobanden:

• fietsbanden
• tractorbanden
• vrachtwagenbanden

WAAR kunt u met autobanden
naartoe?

Laat de oude achter bij de garagist als u uw banden laat
vervangen. Hebt u thuis nog een oude band liggen? Geen
probleem! Elk gezin mag jaarlijks 4 autobanden naar het
recyclagepark brengen.

As

De inzameling van autobanden
gebeurt in opdracht van Recytyre.
Surf naar www.recytyre.be
voor meer info.
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4. Batterijen
WAT hoort bij batterijen?

• gebruikte batterijen en knoopcellen
• accu’s en batterijen uit toestellen zoals gsm’s,
draagbare computers, scheerapparaten, boor
machines, radio’s, fototoestellen, videocamera’s,
speelgoed, afstandsbedieningen, ...

WAAR kunt u met batterijen naartoe?

U kunt met uw batterijen terecht op het recyclagepark en
in meer dan 20.000 inzamelpunten van Bebat zoals supermarkten, scholen, elektrowinkels, …
De inzameling van
batterijen gebeurt in
opdracht van Bebat.
Meer info vindt u op
www.bebat.be
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5. Bouw- en sloopafval
WAT is bouw- en sloopafval?

Er zijn 2 soorten bouw- en sloopafval:

Zuiver puin
In de container zuiver puin hoort enkel steenachtig
afval thuis: beton, bloempotten (steen), cement (uit
de zak verwijderd), chape, dakpannen, grèsbuizen,
keien, klinkers, metselwerk, natuursteen/arduin,
stabilisé, steengruis, stenen en bakstenen, tegels
zonder glazuur, welfsels (betondallen).
Gemengd puin
In de container gemengd puin hoort enkel inert afval
thuis: agrexkorrels, cellenbeton (ytong), dolomiet,
gips, grond, kalk, knauf, pleisterwerk, porselein,
silicaatsteen, tegels met pleister, tegels met glazuur,
wc-potten of wasbakken, zand (geel en zwart).

DIT is geen zuiver of gemengd puin:

• leien, golfplaten (= asbesthoudend afval, zie pag. 34)
• asfalt, roofing en andere teerhoudende afvalstoffen
(= roofing, meer info op het recyclagepark)
• gipsplaten zoals gyprocplaten met behangpapier,
schroeven of verf (= gipsplaten, meer info op het recyclagepark)
• isolatiemateriaal, zakken van cement (= grofvuil, zie pag. 40)
• hout (= houtafval, zie pag. 41)

WAAR kunt u met bouwafval
naartoe?

As

Breng uw bouw- en sloopafval naar het recyclagepark.
Informeer bij aankomst bij de parkwachter in welke container u
uw bouw- en sloopafval moet gooien. Het park is enkel bedoeld
voor beperkte hoeveelheden bouw- en sloopafval. Voor grotere
hoeveelheden bouw- en sloopafval is het goedkoper om zelf bij
een erkende afvalverwerker een afzetcontainer te bestellen.
Een goed alternatief is de bouwafvalzak.
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6. GFT
WAT is gft?

Gft is de afkorting van groente-, fruit- en tuinafval.
Het gaat om:
• schillen en resten van fruit, groenten en aardappelen
• plantaardig keukenafval en etensresten
• broodresten
• koffiedik, papieren koffiefilters, papieren theezakjes
• papier van keukenrol
• noten, pitten
• bladeren, gras, onkruid, haagscheersel
• kamer- en tuinplanten (zonder aardkluit)
• klein tuin- en snoeiafval
• schaafkrullen en zaagmeel van onbehandeld hout

Dit is GEEN gft:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

vlees- en visresten (= huisvuil)
etensresten met dierlijke ingrediënten (= huisvuil)
schaaldierresten en mosselschelpen (= huisvuil)
eieren en eierschalen (= huisvuil)
mest van huisdieren (= huisvuil)
kleine hoeveelheden slachtafval (= huisvuil)
kattenbakvulling (= huisvuil)
sauzen (= huisvuil)
frituurolie en -vet (= kga)
wegwerpluiers en maandverband (= huisvuil)
stofzuigerzakken (= huisvuil)
asresten, houtskool (= huisvuil)
aarde, zand (= recyclagepark)

WAAR kunt u met gft naartoe?

Gft wordt om de 14 dagen huis aan huis opgehaald in een
groene container.

WAAROP moet u letten?

• Bied het gft aan in de groene container. Daarbij moet u
ervoor zorgen dat uw openstaande tegoed nog voldoende
groot is, zo niet moet u eerst een nieuw voorschot betalen.
• Met vragen over uw voorschot of een niet-lediging van uw
container, kunt u terecht op het gratis nummer 0800 90 720.
• Plaats de gft-container buiten na zonsondergang de
avond voordien of voor 6 uur ’s morgens op de dag van de
ophaling.
• De container moet met de handgreep naar de straatzijde geplaatst worden. Al het afval moet in de container
gedeponeerd zijn en het deksel moet gesloten zijn.
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7. Groenafval
(recyclagepark)
WAT is groenafval?

Er zijn 3 soorten groenafval:
• fijn tuinafval: gras, bladeren, hooi, struiken, houtige
planten (ook klimop), niet-houtige bloemen en
planten, haagscheersel, loof en stro
• snoeihout: schors, takken, coniferen (dikke toppen,
stammen), takken van bomen, schaafsel (zacht hout)
• boomstronken (zonder zand)

Dit is GEEN groenafval:

• organisch afval uit de keuken: schillen van fruit en groenten,
gekookte etensresten, …
• kattenbakvulling (= huisvuil)
• mosselschelpen (= huisvuil)

WAAR kunt u met groenafval
naartoe?

As

Groenafval kunt u naar het recyclagepark brengen, maar
waarom zou u zoveel moeite doen? U kunt het ook gewoon
thuiscomposteren. Dat levert u bovendien compost van eigen
bodem op.

39

8. Grofvuil
WAT is grofvuil?

Grofvuil is niet-recycleerbaar en niet-herbruikbaar
afval dat niet in de grijze container past omdat het te
groot of te zwaar is.

Dit is GEEN grofvuil:

• afgedankte elektrische en elektronische apparaten
(zie pag. 33)
• oude metalen (zie pag. 46)
• bouwpuin (zie pag. 37)
• houtafval (zie pag. 41)
• afval dat in zakken wordt aangeboden (= huisvuil, zie
pag. 42)

WAAR kunt u met grofvuil naartoe?
1. Inzameling aan huis op afroep
Grofvuil wordt 1 keer per maand aan huis opgehaald (zie
kalender). U moet de ophaling aanvragen.
• Registreer uw aanvraag via www.limburg.net of vraag
telefonisch een ophaling aan: 0800 90 720. De aanvraag
moet ten minste 1 week voor de voorziene ophaaldag
gebeuren.
• De ophaling aan huis is betalend. Bij de aanvraag verneemt
u het tarief. Dit bedrag wordt na de ophaling rechtstreeks
van uw diftarrekening afgehouden.
• Het gewicht van een afzonderlijk voorwerp of een samengebonden bundel mag niet groter zijn dan 70 kg. Het
totaalvolume is beperkt tot 2 m³ per aanbieding en mag
maximaal 2 m lang en 1 m breed zijn.
• Grofvuil aangeboden in zakken wordt niet meegenomen
(= huisvuil).
• Plaats het grofvuil buiten na zonsondergang de avond
voordien of voor 6 uur ’s morgens op de dag van de
ophaling.
2. Recyclagepark
In het recyclagepark staat er een container voor grofvuil.
U betaalt 0,18 euro per kilo grofvuil dat u aflevert.
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9. Holglas
WAT is holglas?

Transparante glazen flessen, bokalen en flacons.

Dit is GEEN holglas:

•
•
•
•
•
•

hittebestendig glas: ovenschotels, kookplaten, …
porselein en aardewerk
stenen flessen en kruiken
opaalglas en kristal
vlakglas (zie pag. 49)
lampen en tl-lampen (zie pag. 43)

WAAR kunt u met holglas naartoe?

In uw gemeente staan op verschillende plaatsen glasbollen.
Gooi uw holglas in de glasbol en laat geen ander afval rond
de glasbol slingeren. Dit is sluikstorten en dat is strafbaar.
Holglas mag u ook naar het recyclagepark brengen.

WAAROP moet u letten?

•
•
•
•

Giet flessen en bokalen leeg.
Spoel holglas uit.
Verwijder stoppen en deksels.
Houd wit en gekleurd glas gescheiden.

De inzameling van holglas gebeurt
in opdracht van Fost Plus. Surf naar
www.fostplus.be voor meer info.

10. HOUTAFVAL
WAT is houtafval?

Afbraakhout, balken en planken, betonmultiplex, kisten,
massief hout, meubelen (zonder bekleding: geen stof of
leder), multiplex, OSB (zonder roofing), palletten, ramen
en deuren (zonder glas), spaanderplaat, sloophout,
stoelen, tafels, vezelplaat.

Dit is geen houtafval:

• MDF en laminaat (= grofvuil, zie pag. 40)
• geïmpregneerd hout, treinbilzen

WAAR kunt u met houtafval naartoe?
WAAROP moet u letten?

• Verwijder stof en vreemde bestanddelen van het afvalhout.
• Enkel kleine metalen onderdelen zoals schroeven en
hengsels hoeft u niet te verwijderen en mag u met het
hout mee in de container deponeren.

As

Houtafval kunt u naar het recyclagepark brengen.
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11. Huisvuil
WAT is huisvuil?

Huisvuil is niet-recycleerbaar en niet-herbruikbaar
huishoudelijk afval dat niet selectief wordt ingezameld
en in de grijze container past. Het gaat om stofzuigerzakken, kattenbakvulling, mosselschelpen, bevuild
papier, vershoudfolie, ... Selectief ingezamelde
soorten afval zoals glas, kga, oud papier en karton
horen niet thuis in de grijze afvalcontainer.

WAAR kunt u met huisvuil naartoe?

Huisvuil kunt u alleen meegeven met de 14-daagse
huis-aan-huisinzameling.

WAAROP moet u letten?

• Bied het huisvuil aan in de grijze container. Daarbij moet u
ervoor zorgen dat uw openstaande tegoed nog voldoende
groot is, zo niet moet u eerst een nieuw voorschot betalen.
• Met vragen over uw voorschot of een niet-lediging van uw
container, kunt u terecht op het gratis nummer 0800 90 720.
• Plaats de grijze afvalcontainer buiten na zonsondergang de
avond voordien of voor 6 uur ’s morgens op de dag van de
ophaling.
• De huisvuilcontainer moet met de handgreep naar de straatzijde geplaatst worden. Al het afval moet in de container
gedeponeerd zijn en het deksel moet gesloten zijn.
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12. Kga
WAT is kga?

Kga bestaat uit gevaarlijke chemische producten en
hun verpakking.

DIT is kga:

• afwas- en schoonmaakmiddelen: bleekwater, ontkalker,
schoensmeer, schuurpoeder, ontstopper, metaalpoets,
autowax, ...
• autoproducten: antivries, (motor)olie, autobatterijen
• batterijen: droge batterij, accu, knoopcel, zaklamp (zie
pag. 36)
• brandstoffen: benzine, brandspiritus
• cosmetica: lippenstift, nagellak, parfum
• bestrijdingsmiddelen: insecticide, rattenvergif, sproeistof
• solventen: ontvetter, beits, white spirit, verdunner
• verf: houtbeschermingsmiddel, lijm, siliconen, verfpot,
vernis
• vetten: fondue-olie, frituurolie, frituurvet
• andere: brandblusser, rookmelder, injectienaald (in naaldcontainer), (kwik)thermometer, röntgenfoto, spaarlamp,
tl-lamp, spuitbus (van gevaarlijke producten), toner, ...

DIT is GEEN kga:

• lege spuitbussen van voedingswaren en cosmetica (= pmd)
• oude en vervallen geneesmiddelen (brengt u terug naar de
apotheek)
• munitie (kogels) of grote hoeveelheden vuurwerk (levert u
in bij de politie)

WAAR kunt u met kga naartoe?

As

Breng kga naar het recyclagepark, bij voorkeur in de originele
verpakking. Bied injectienaalden aan in een naaldcontainer,
die is op het recyclagepark gratis te verkrijgen.
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13. Kringloopgoederen
WAT zijn kringloopgoederen?

Met spullen die nog in goede staat zijn, kunt u anderen
nog een plezier doen. Kringloopgoederen zijn onder
meer meubels, babyspulletjes, elektrische apparaten,
speelgoed, huisraad, fietsen en kleding.

WAAR kunt u met
kringloopgoederen naartoe?

U kunt de spullen zelf naar De Kringwinkel brengen. De Kringwinkel kan ook bij u langskomen om de afgedankte spulletjes
op te halen. Bel hiervoor naar 089 77 92 92.

WAAROP moet u letten?

De kringloopgoederen moeten volledig en in goede staat zijn.

De adressen van de Kringwinkels in
uw buurt:

De Kringwinkel Maasmechelen
Boorsemstraat 2, 3630 Maasmechelen, tel. 089 77 92 92
Openingsuren: maandag tot zaterdag: 10 tot 17.30 uur

De Kringwinkel Opglabbeek
Weg naar Zwartberg 231, 3660 Opglabbeek, tel. 0472 96 78 68
Openingsuren: maandag tot zaterdag: 10 tot 18 uur
uitgezonderd donderdag: 10 tot 18.30 uur
De Kringwinkel Maaseik
Jagersborgweg 1122, 3680 Maaseik, tel. 0498 56 18 18
Openingsuren: maandag tot zaterdag: 10 tot 18 uur
De Kringwinkel Bree
Mussenburgstraat 2, 3960 Bree, tel. 089 20 51 38
Openingsuren: dinsdag tot zaterdag:
10 tot 18 uur
De Kringwinkel Lanaken
Tournebride 2/1, 3620 Lanaken, tel. 0477 88 90 31
Openingsuren: dinsdag tot zaterdag:
10 tot 18 uur
U kunt ook goederen afleveren in het centraal magazijn
(Teutelbergstraat 59 in Dilsen-Stokkem) van maandag tot en
met vrijdag tussen 8.30 en 16.30 uur.
Meer info over de werking van De Kringwinkel vindt u op
www.kringwinkel.com.
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14. Kunststoffen
WAT zijn kunststoffen?

Kunststoffen zijn alle zachte en harde plastics die
NIET bij het pmd mogen:
• zachte kunststoffen: zacht kunststof verpakkingsafval dat geen pmd is en van huishoudelijke
oorsprong is, bv. folies, kuipjes, vlootjes, schalen,
potjes, rekfolie, krimpfolie, zakjes, draagtassen,
verpakking rond palletten (o.a. bouwhoezen), …
• harde kunststoffen: alle harde kunststoffen groter
dan 10 cm. Een metalen onderdeel hoeft niet
verwijderd te worden, bv. (bloem)potten, kisten,
kratten, emmers, tuinmeubelen, speelgoed,
buizen, dakgoten, …

Dit hoort NIET bij harde en zachte
kunststoffen:

•
•
•
•
•

plastic flessen en flacons (= pmd)
videobanden, audiocassettes, cd’s, dvd’s (= huisvuil)
piepschuimen schaaltjes (= huisvuil)
piepschuim (= eps)
geweven kunststoffen, bv. bigbags, rugzakken, tenten,
dekzeilen, ... (= grofvuil)
• tuinslangen, zwembadjes (= grofvuil)

WAAR kunt u met kunststoffen
naartoe?

As

Dit afval brengt u naar het recyclagepark. Verwijder vooraf alle
onderdelen die niet uit kunststof zijn vervaardigd. Informeer
bij de parkwachter of de harde en zachte kunststoffen apart
ingezameld worden of in 1 container gedeponeerd moeten
worden onder de noemer ‘gemengde kunststoffen’.
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15. metalen
WAT hoort bij metalen?

Alle soorten afval die voor (bijna) 100% uit metaal
bestaan dat kan worden omgesmolten: spijkers,
schroeven, boortjes, kachels, ijzerdraad, fietskaders,
kettingen, velgen, ... Conserven- en drankblikjes
horen bij het pmd-afval.

WAAR kunt u met metalen naartoe?

Met oude metalen kunt u terecht op het recyclagepark.

WAAROP moet u letten?

• Verwijder vooraf zo goed mogelijk alle niet-metalen onderdelen.
• Aluminiumfolie smelt niet, maar verbrandt. Gooi het in de
grijze container.
• Gasflessen zijn geen metaalafval. Breng ze terug naar
de winkel waar u ze kocht. Kent u de verkoper niet?
Kijk dan naar het merk op de fles en breng ze terug naar
de verdeler. Verkoper en merk onbekend? Surf naar
www.mijngasfles.be of bel 02 581 09 32.
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16. Papier en karton
WAT is papier en karton?

•
•
•
•

papieren zakken en kartonnen dozen
tijdschriften, kranten, folders
boeken
schrijf- en printpapier

Dit hoort NIET bij papier en karton:

•
•
•
•

vuil of vettig papier en karton
behangpapier
aluminiumfolie en -zakjes
cellofaanpapier

WAAR kunt u met papier en karton
naartoe?

1. Huis-aan-huisinzameling
U kunt uw papier en karton maandelijks meegeven met de
speciale huis-aan-huisinzameling.
• Verwijder plasticfolie van kranten, tijdschriften en reclamebladen.
• Vouw kartonnen dozen samen. Bind oud papier samen of
bied het aan in een doos.
• Papier en karton aangeboden in een plastic mand of plastic
box wordt niet meegenomen.
• Een bundel oud papier en karton mag niet meer dan 15 kg
wegen.
• Per ophaalbeurt mag maximaal 1 m³ aan papier en karton
worden aangeboden.
• Zet uw oud papier en karton goed zichtbaar buiten na
zonsondergang de avond voordien of voor 6 uur ’s morgens
op de dag van de ophaling.
2. Recyclagepark
U kunt uw oud papier en karton ook op het recyclagepark
kwijt. Maar waarom al die moeite doen als u het ook maandelijks gewoon kunt buitenzetten?

As

Een deel van de inzameling van papier en karton (verpakkingen) gebeurt in opdracht
van Fost Plus. Surf naar
www.fostplus.be voor meer info.
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17. Pmd
WAT is pmd?

• plastic flessen en flacons
• metalen verpakkingen: ook spuitbussen van
voedingsmiddelen en cosmetica, aluminium
schaaltjes en bakjes, metalen deksels en doppen
• drankkartons

Dit is GEEN pmd:

• verpakkingen die giftige producten, motorolie, lak, vernis,
verf, insecticide, onkruidverdelger, mosbestrijder of rattenvergif bevat hebben
• verpakkingen met kindveilige sluiting
• aluminiumfolie
• piepschuim

WAAR kunt u met pmd naartoe?

1. Huis-aan-huisinzameling
Pmd-afval wordt om de 14 dagen huis aan huis opgehaald in
de blauwe zak.

WAAROP moet u letten?

• Bied uw pmd aan in de blauwe pmd-zak met logo van
Limburg.net.
• Zorg ervoor dat de verpakkingen volledig leeg zijn.
• Duw plastic flessen plat, zet de dop erop en win plaats in de
pmd-zak.
• Maak niets vast aan de buitenkant van de zak. Anders blijft
hij staan.
• Verpakkingen van meer dan 8 liter mogen niet in de pmd-zak.
• Zet de zak goed zichtbaar buiten na zonsondergang de avond
voordien of voor 6 uur ’s morgens op de dag van de ophaling.
2. Recyclagepark
U mag pmd ook naar het recyclagepark brengen, maar wel
alleen in de blauwe pmd-zak! U maakt dus beter gebruik van
de 14-daagse inzameling.
De inzameling van pmd gebeurt in
opdracht van Fost Plus. Surf naar
www.fostplus.be voor meer info.

Het Groene Punt-logo op een verpakking geeft aan dat
de fabrikant van het product een bijdrage betaalt voor de
inzameling, sortering en recyclage van verpakkingsafval.
Het zegt niets over de recycleerbaarheid van het product
of zijn verpakking en is dus geen sorteerinstructie.
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18. Textiel
WAT is textiel?

•
•
•
•
•

kleding
schoenen (gepaard)
handtassen
lederwaren
huishoudlinnen

Dit hoort NIET bij textiel:

•
•
•
•
•
•

matrassen
kussens
gordijnen
elektrische dekens
pluchen dieren
tapijten/vast tapijt

WAAR kunt u met textiel naartoe?

De afvalkalender of de gemeentelijke informatie (zie pag. 50)
maakt duidelijk of uw gemeente een huis-aan-huisinzameling van textiel organiseert. In uw gemeente staan in elk
geval verschillende textielcontainers. Textiel mag u ook naar
het recyclagepark brengen. Stop uw textiel in een zak. Losse
stukken zijn verboden.

19. Vlakglas
WAT is vlakglas?

Vensterruiten (zonder profielen), gewapend glas
(draadglas), serreglas, spiegelglas, dubbelglas (zonder
kaders en afstandhouders) en glasdallen.

Dit is GEEN vlakglas:

•
•
•
•
•

loodglas
glaskeramiek: glazen kookplaten, glazen plaat van microgolf
flessenglas (zie pag. 41)
aquarium
gelaagd glas: autoruiten, kogelvrij glas

As

WAAR kunt u met vlakglas naartoe?

Vlakglas brengt u naar het recyclagepark.
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wat en
Waarheen
in As

RECYCLAGEPARK AS/OPGLABBEEK

Industrieweg Zuid 2059, 3360 Opglabbeek, tel. 089 62 38 89
Openingsuren tijdens de WINTER
(1 januari 2016 - 26 maart 2016 en 2 november 2016 - 31 december 2016)
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

Gesloten
9 tot 12.30 uur
9 tot 12.30 uur
9 tot 12.30 uur
9 tot 12.30 uur
9 tot 12.30 uur

Gesloten
13 tot 16 uur
13 tot 16 uur
13 tot 17 uur
13 tot 16 uur
13 tot 16 uur

Openingsuren tijdens de ZOMER
(29 maart 2016 tot en met 29 oktober 2016)
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

Gesloten
9 tot 12.30 uur
9 tot 12.30 uur
9 tot 12.30 uur
9 tot 12.30 uur
9 tot 12.30 uur

Gesloten
13 tot 17 uur
13 tot 17 uur
13 tot 18 uur
13 tot 17 uur
13 tot 16 uur

Het park is gesloten op maandag, zondag en op volgende feestdagen:
Nieuwjaar, Feest van de Arbeid, O.H. Hemelvaart, Nationale Feestdag,
O.L.V. Hemelvaart, Allerheiligen, Wapenstilstand, Kerstmis.

Gemeentediensten

Dorpsstraat 1 bus 1, 3665 As
Tel. 089 39 10 02, fax 089 65 12 71, e-mail: burgerzaken@as.be
Openingsuren
Maandag, woensdag en donderdag 9 tot 12 uur 14 tot 16 uur
Dinsdag 			
9 tot 12 uur 14 tot 18 uur
Vrijdag				
9 tot 12 uur 14 tot 15 uur
Contactpersoon			
Arlette Smits, tel. 089 39 10 02

Werking Recyclagepark

Quota en tarieven
Het recyclagepark is geautomatiseerd. Elk bezoek wordt geregistreerd aan de
hand van uw elektronische identiteitskaart (eID).
Uw gezin kan de volgende hoeveelheden gratis op het park afleveren:
• recycleerbaar afval*: geen quotum • zuiver bouwpuin: 1 000 kg/gezin
• groen: 400 kg/gezin
• asbest: 200 kg/gezin
* Recycleerbaar afval = autobanden (max. 4 per jaar per gezin), holglas, kaarsresten, kga,
kunststoffen, kurkresten, metalen, papier en karton, piepschuim, pmd (in de blauwe zak),
textiel en vlakglas.
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Wanneer u een quotum heeft opgebruikt, worden de volgende tarieven aangerekend:
• zuiver bouwpuin: 0,025 euro/kg
• groen: 0,05 euro/kg
• asbest: 0,08 euro/kg
Voor de volgende afvalfracties moet u vanaf de eerste kilo betalen:
• grond en hout: 0,05 euro/kg
• gemengd bouwpuin en gipsplaten: 0,08 euro/kg
• grofvuil, roofing en treinbilzen (c-hout): 0,18 euro/kg
Voor sommige afvalfracties gelden verschillende quota en tarieven. Wanneer u
deze samen afvoert naar het park, moet u meer dan één keer langs de ingaande
weegbrug passeren zodat de juiste quota en tarieven aangerekend worden.
Wordt de weegcyclus niet herhaald, dan wordt het hoogste tarief van de
afvalfractie voor de totale aanvoer genomen.
Surf naar mijn.limburg.net, registreer u en kijk vervolgens na hoeveel uw quota
bedragen bij het onderdeel mijn parkbezoeken.
AFVALFRACTIES DIE INGEZAMELD WORDEN OP RECYCLAGEPARK
Op het recyclagepark kunt u terecht met de volgende afvalstoffen: aeea
(afgedankte elektrische en elektronische apparaten), asbest (golfplaten),
autobanden (max. 4 per jaar per gezin), boomstronken, fijn tuinafval, gemengd
bouwpuin, gipsplaten, grofvuil, holglas (wit en gekleurd), hout, kaarsresten, kga
(klein gevaarlijk afval: frituurvet en -olie, motorolie, tl-lampen, rookmelders,
autoaccu’s, injectienaalden in naaldcontainer, batterijen, …), kunststoffen,
kurkresten, metalen, papier en karton, piepschuim, pmd in blauwe zak (plastic
flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons), roofing, snoeihout,
textiel, treinbilzen, vlakglas, zuiver bouwpuin, zuivere grond.
HOE KUNT U BETALEN OP HET RECYCLAGEPARK?
De weegbrug weegt hoeveel afval u aanvoert en het geautomatiseerde systeem
duidt aan of u er al dan niet voor moet betalen. Moet u betalen, dan kiest u uit
één van de volgende betalingsmogelijkheden:
Betalen met voorstorting
Voor de ophaling aan huis van huisvuil en/of gft betaalt u op regelmatige basis
een voorschot. Indien dit voorschot onder een minimumgrens komt, ontvangt
u automatisch een nieuwe betalingsuitnodiging van Limburg.net. Dit voorschot
wordt ook gebruikt voor de betalingen op het park. Bij het verlaten van het park
wordt het verschuldigde bedrag automatisch van het betaalde voorschot in
mindering gebracht.
Betalen met Bancontact
U kiest voor Bancontact op de betaalzuil en rekent vervolgens af.
Thuis betalen met overschrijving
Kies enkel voor deze oplossing als u uw betaalkaart niet bij heeft en u moet
betalen bij het buitenrijden van het park. U kiest voor overschrijving op de
betaalzuil. De zuil geeft u uw eID terug, samen met een ticket waarop het
rekeningnummer, het verschuldigde bedrag en een gestructureerde mededeling staan. Betaal vervolgens onmiddellijk thuis uw openstaande schuld aan de
hand van de informatie op het ticket. Opgelet! Wanneer u kiest voor overschrijving, betekent dit niet dat u thuis een overschrijvingsformulier toegestuurd zal
krijgen op basis waarvan u uw openstaande saldo kunt vereffenen. Het ticket
dat uit de zuil komt, geldt als overschrijvingsformulier. Hou er ook rekening mee
dat de verwerking van een overschrijving enkele dagen tijd in beslag neemt.
Cash betalen in het park kan niet!

As

U krijgt enkel toegang tot het park als u geen negatief saldo heeft.
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Kmo’s & verenigingen op het recyclagepark
Kmo’s en verenigingen zijn welkom op het recyclagepark. Zij kunnen, net
zoals een particulier, onbeperkt recycleerbaar afval naar het park brengen. De
overige fracties worden vanaf de eerste kilogram aangerekend. Bedrijfsafval
- restproduct van fabricage - is niet toegelaten. U ontvangt bij het verlaten
van het park een factuur. Om toegang te krijgen tot het park heeft u een
toegangskaart nodig.
Vraag uw toegangskaart aan bij Limburg.net:
• Telefonisch: 0800 90 720
• E-mail: 		
diftar@limburg.net
• Internet:
www.limburg.net/toegangskaart
WELKOM OP ANDERE LIMBURG.NET-PARKEN
In alle geautomatiseerde parken die Limburg.net uitbaat (Alken, As/Opglabbeek, Borgloon, Diepenbeek, Diest, Halen, Ham, Hamont-Achel/Neerpelt,
Herk-de-Stad, Heusden-Zolder, Kinrooi, Lummen, Maaseik, Maasmechelen,
Meeuwen-Gruitrode, Nieuwerkerken, Overpelt, Peer, Riemst en Zonhoven) zijn
dezelfde regels en tarieven geldig. Dit in combinatie met de registratie van elk
bezoek, maakt het mogelijk dat u uw afval ook aflevert op een ander Limburg.
net-recyclagepark. Op www.limburg.net/recyclageparken vindt u de adressen
en openingsuren van alle Limburg.net-parken terug.
Verkoop op het park
Wilt u uw organisch afval in de eigen tuin composteren? Op het recyclagepark
kunt u tegen voordelig tarief een compostrecipiënt aankopen (betaling via
Bancontact):
• compostvat incl. beluchtingsstok (15 euro)
• compostbak in kunststof (35 euro)
Op het park kunt u ook compost in bulk aankopen tegen 0,01 euro/kg.

Diftar

De betaling (diftar) voor het leegmaken van de grijze gezinscontainer (restfractie) en de groene container (gft) gebeurt met voorschotten. U krijgt een
betalingsuitnodiging van 42,50 euro. Zodra u dit bedrag hebt overgeschreven,
wordt uw persoonlijke diftardienst geactiveerd. Hierdoor kunnen de groene
gft-container en de grijze container voor de restfractie geledigd worden. Bij
elke lediging berekent de computer precies hoeveel afval in de container zat
en hoeveel dit kost. Dit bedrag wordt dan telkens afgehouden van uw voorschot. Wordt uw tegoed minder dan 7,50 euro, dan krijgt u automatisch een
nieuwe betalingsuitnodiging. Op die manier blijft de ophaling en lediging van
de grijze en groene container altijd verzekerd. Let er wel op dat u tijdig betaalt.
Eens uw voorschot volledig opgebruikt is, wordt de chip automatisch geblokkeerd. De containers kunnen dan niet meer worden geledigd en blijven dan vol
langs de weg staan. Bij een adreswijziging zijn de eerste twee ledigingen gratis.
De containers worden na aangifte van adreswijziging bij de dienst Burgerzaken (nieuwe woningen) bij de mensen aan huis bezorgd door Limburg.net.
Bij verhuizing mag u de container niet meenemen. Het chipnummer blijft altijd
verbonden met het adres. Laat u zich uitschrijven bij de gemeente, eveneens bij
de dienst Burgerzaken, dan wordt de chip geblokkeerd en het geld dat u nog te
goed hebt van de diftardienst wordt teruggestort.
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Glascontainers

Glazen flessen en bokalen (= holglas) kunt u kwijt in de glasbollen (zonder
deksels of doppen) op volgende plaatsen:
• Nielerlaan - Sylvesterstraat
• Berkenstraat - Populierenstraat
• Hoogstraat - Smeetsbergstraat
• Vennekeslaan
• Driesstraat - Nijverheidsstraat
• Kerkstraat
Per standplaats staan er 2 containers: één voor wit en één voor gekleurd glas.
Let op: er mag geen porselein of aardewerk in de glascontainer.

Textiel

Kringwinkel Maasland, Industrieterrein Oude Bunders, Boorsemstraat 2,
3630 Maasmechelen, tel. 089 77 92 92 en dit op volgende dagen:
29/01 - 22/04 - 29/07 - 28/10
Wat mag mee?
Kleding, schoeisel, handtassen, beddengoed, tafelkleden, servetten, …
Het textiel moet verpakt zijn in plastic zakken beschermd tegen wind en regen.
Zorg ervoor dat het op tijd buitenstaat voor 7 uur ’s morgens of de avond ervoor.

Zelf afval composteren

Interesse om het keuken- en tuinafval zelf te verwerken? Bent u op zoek
naar nuttige tips om te weten wat te doen met gemaaid gras? In As zijn er
3 compostmeesters actief. Al jaren staan ze u met raad en daad bij om u op weg
te helpen met composteren. Elke vierde zaterdag van de maand van april t.e.m.
september tussen 10.00 en 12.00 uur geven ze graag uitleg op de compostdemoplaats aan het ’t Mieleke, André Dumontlaan. Daarnaast zal u de compostmeesters ook regelmatig op evenementen tegenkomen. Een thuisbezoek van
een compostmeester is ook mogelijk. Hieronder vindt u hun contactgegevens:
• de heer Jarych Bernard, Nieuwstraat 15, 3665 As, tel. 0486 35 68 58
• de heer Siborgs Theo, J.F. Kennedystraat 5, 3665 As, tel. 089 65 85 64
• de heer Kellens Jean, St.-Barbarastraat 3, 3665 As, tel. 0474 46 34 22
Aan de demoplaats kunt u ook kennis maken met het kruidenvrouwtje
Anje Jarych - 0478 75 44 66.
Op het recyclagepark kunt u tegen voordelig tarief een compostrecipiënt
aankopen (betaling via Bancontact):
• compostvat incl. beluchtingsstok (15 euro)
• compostbak in kunststof (35 euro)
Op het park kunt u ook compost in bulk aankopen tegen 0,01 euro/kg.

Grofvuil

Grofvuil wordt eenmaal per maand aan huis opgehaald (zie kalender voor
exacte data). De ophaling moet aangevraagd worden bij Limburg.net.

Hoe dient u een aanvraag tot ophaling grofvuil in?
Een ophaling aan huis dient aangevraagd te worden. U kunt uw aanvraag
registreren via www.limburg.net of vraag telefonisch een ophaling aan op
0800 90 720. Vraag de ophaling grofvuil ten minste 8 dagen voor de voorziene
ophaaldag aan. De kostprijs bedraagt 20,00 euro.

As

Aanleveringsvoorwaarden:
Nadat de inwoners een aanvraag hebben ingediend, kunnen zij grofvuil buitenzetten (voor 6 uur ’s morgens of de avond voordien) dat voldoet aan volgende
voorwaarden:
1. Totale hoeveelheid mag max. 2 m³ per ophaalbeurt zijn.
2. Voorwerp mag max. 70 kg wegen.
3. Voorwerp mag max. 2 m lang en 1 m breed zijn, zoals: zetels, tafels,
matras, … (geen elektrische toestellen).
4. Grofvuil aangeboden in zakken wordt niet meegenomen (dit is huisvuil).
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Hoe Limburg.net contacteren?
Vragen, klachten en opmerkingen kunt u doorgeven via
www.limburg.net/helpdesk
Of wilt u liever rechtstreeks met één van onze
medewerkers spreken, dan kan dit via ons
gratis telefoonnummer 0800 90 720

Limburg.net
Gouverneur Verwilghensingel 32
3500 Hasselt
Tel. 0800 90 720
E-mail: info@limburg.net
www.limburg.net

