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Een propere buurt is een plezantere buurt

Afvalkalender

De gemeente bezorgt jaarlijks aan alle inwoners een afval-
kalender waarop u kunt aflezen wanneer welke afvalzak 
opgehaald wordt. Hebt u de bedeling van de afvalkalender 
gemist of bent u uw exemplaar kwijt, vraag dan een nieuw 
exemplaar aan bij de gemeente. U kunt de kalender ook 
altijd downloaden op de website van de gemeente.

Respecteer de tijdstippen die aangeduid staan op deze 
kalender en haal niet-opgehaalde zakken weer binnen. Afval 
dat te lang buiten staat, begint te ruiken en trekt ongedierte 
aan. Niet fijn voor de buurt.

Verzamel geen afval in gemeenschappelijke ruimten in 
afwachting van ophaling.

Sorteren

PMD – dat zijn lege Plastic flessen, Metalen verpakkingen en 
Drankkartons

Enkele tips om PMD-afval te beperken:
•	 koop	drank	bij	voorkeur	in	flessen	met	statiegeld;
•	 navulpakken	of	geconcentreerde	producten	geven	 

minder	verpakkingsafval;
•	 kies	voor	grote	verpakkingen	als	uw	gezinssituatie	dit	

toelaat:	1	grote	verpakking	is	minder	afval	dan	hetzelfde	
volume	in	kleine	verpakkingen.
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GFT – alle Groente-, Fruit- en Tuinafval
 
WEL: aardappelschillen, schillen van citrus- en andere  
vruchten, bladeren en onkruid, etens- en groentenresten, 
notendoppen, theebladeren en -zakjes, koffiedik en -filters, 
papier van keukenrol, mest van kleine huisdieren (geen 
vleeseters), verwelkte snijbloemen en kamerplanten,  
snoeihout, haagscheersel (taxus apart!), zaagmeel en  
schaafkrullen, grasmaaisel, stro.

NIET: timmerhout, boomwortels, wegwerpluiers, aarde en 
zand, saus, vet, olie, vleesresten, stof uit stofzuigerzak, as van 
de open haard, houtskool, kunststof, ijzer, metaal, blik,  
kattenbakvulling, schelpenzand uit de vogelkooi, mossel-
schelpen, beentjes, eierschalen.

Tip	voor	wie	een	tuin	heeft	aan	de	woning:
Vraag	in	het	containerpark	informatie	over	thuiscomposteren.

Papier en Karton

Tips voor minder papierafval:
•	 kleef	een	sticker	op	uw	brievenbus	‘geen	ongeadresseerde	

reclame’;
•	 gebruik	oud	papier	als	kladpapier,	voor	boodschappenlijst-

jes,…

Glas – gekleurd of wit, leeg en zonder deksels of doppen
 

Rest – dat is alle afval dat niet apart ingezameld wordt
 
WEL: alle vaste afvalstoffen, ontstaan bij de normale werking 
van een particuliere huishouding, kunt u deponeren in de  
restafvalzak (huisvuilzak).

NIET: afvalstoffen waarvoor een selectieve inzameling be-
staat, horen niet thuis in de restafvalzak: kringloopgoederen, 
papier en karton, textiel, glas, KGA, GFT, snoeihout, afge-
dankte elektrische en elektronische apparaten, gemengde 
metalen, puin, PMD.
Ook kadavers en slachtafval worden geweigerd.

Tip:
verzamel	geen	afval	in	uw	voortuin	of	in	gemeenschappelijke	
delen.	Maak	gebruik	van	het	containerpark	van	uw	gemeente.	
Daar	kunt	u	terecht	met	afval	dat	u	niet	kwijt	kan	in	één	van	de	
beschikbare	zakken.	Zo	respecteert	u	de	huurovereenkomst	die	u	
ondertekende.


