Wat kan je kopen op het recyclagepark?
In het recyclagepark kan je verschillende recipiënten kopen. Je zegt tegen de
parkwachter wat je wil kopen. De parkwachter geeft dit vervolgens in op zijn draagbare
handcomputer. Betalen doe je direct daarna via de betaalzuil op het betalend
gedeelte.

Kringlooptuinieren – thuiscomposteren
Recipiënt
Compostvat, incl. beluchtingsstok
Compostvat – beluchtingsstok
Compostbak
Compostbak – aanbouwmodule
Compostbak – afdakje
Zak compost

Inhoud (liter)
300
1.300
1.300
40

Prijs (euro)
15
5
45
45
20
3

Je rijdt naar het recyclagepark en je neemt mee…

Gratis afvalcontainertjes voor injectienaalden
en spuiten
De aanwezigheid van gebruikte spuiten en naalden
in huisvuil en pmd is reeds langer een ‘oud zeer’.
Gezinsleden van naaldgebruikers, maar ook personeel
van ophaalbedrijven en recyclageparken, kwetsen
zich nog regelmatig aan dergelijke voorwerpen. Hierbij
bestaat het risico dat ze een infectieziekte oplopen.
IGEAN stelt daarom gratis naaldcontainers ter
beschikking voor particulieren. Je kan ze verkrijgen op
het recyclagepark. De kleine containers (2 of 3 liter)
zijn speciaal ontworpen om naalden en spuiten op een
veilige manier te verzamelen. Wanneer je naaldcontainer
vol is, kan je deze aanbieden in het recyclagepark.

Je hebt jouw garage opgeruimd. De lege verfpotten, verfborstels, oplosmiddelen en restjes schoonmaakmiddelen staan klaar in de kga-box. Het piepschuim heb je in een grote
plastic zak verzameld. Ook de oude zetel die niet meer geschikt is voor het kringloopcentrum, een kapotte plastic emmer en de zakken zuiver steenpuin van de afbraak van een
muurtje moeten weg. Het vuil dat je van de grond geveegd hebt, gaat samen met de kleine stukjes plastic en een oude fietsband in de grijze huisvuilcontainer. Die zet je bij de
volgende ophaling aan huis buiten. Vandaag breng je de afvalstoffen naar het recyclagepark. Bij het inladen van de auto hou je best al rekening met het feit dat je voor de oude
zetel en het steenpuin moet betalen en dat je deze afvalstoffen dus als eerste zal lossen/achterlaten op het recyclagepark. Daarom worden deze afvalstoffen het laatst in de
auto gezet. Controleer voor vertrek of je jouw identeits- en betaalkaart op zak hebt.

Hoe krijg ik toegang tot het recyclagepark?
Je hebt als KMO of zelfstandig ondernemer alleen toegang tot het recyclagepark
met een speciale toegangskaart. De kaart is voorzien van een uniek volgnummer, die
gekoppeld wordt aan je bedrijfsgegevens.
Je moet het volgende doen om een toegangskaart te krijgen:
1. Je vult het invulformulier op www.igean.be, onder het tabblad
‘KMO-recyclageparken’.
2. Je schrijft de waarborg van 5 euro over op het rekeningnummer BE42 0910 1904 3654
met de vermelding ‘waarborg’ en het btw-nummer van je bedrijf.

AFVALKRANT
Dit is een informatieblad, géén reclamedrukwerk!

Sorteer het afval vooraf, en niet op het recyclagepark. Zo worden lange wachttijden vermeden.

Voorwoord

(1) Aan de ingang van het recyclagepark, steek je jouw
identiteitskaart in de zuil.

De containertjes hebben een
inhoud van 2 of 3 liter.

De kostprijs van de afvalstoffen waarvoor je moet betalen wordt bepaald aan de hand
van het gewicht. Dit gebeurt met een geijkte weegbrug. De weegbrug registreert de
hoeveelheden per schijf van 5 kg. De afronding van de weging gebeurt zowel naar
boven als naar beneden.

Hoe betalen?

Vanaf 2 mei 2017 wordt de exploitatie van
het recyclagepark van Schilde overgenomen
door de intergemeentelijke vereniging IGEAN.
De overname van de exploitatie gaat voor de
gemeente Schilde samen met de opening van een
vernieuwd recyclagepark. De afgelopen maanden
werd er dan ook hard gewerkt. Het recyclagepark
werd heringericht. Er werd onder andere een
toegangsregistratiesysteem en een weegbrug
geplaatst. De afvalstoffen waarvoor je moet betalen
worden vanaf dan gewogen. Zo passen we diftar, dat
je wellicht beter kent als ‘de vervuiler betaalt’, juister
toe. Hoe meer afval je dus voorkomt, hoe minder je
betaalt! De meerderheid van je afvalstoffen kan je
echter nog steeds gratis brengen.

(2)
(3) De parkwachter ziet dat je betalende afvalstoffen
bij hebt en verwijst je door naar het betalend gedeelte.
Hij opent vervolgens de slagboom van het betalend
gedeelte.

Aan de uitgang van het betalend gedeelte staat een betaalzuil. Nadat je al de
afvalstoffen in de juiste container hebt gedeponeerd, steek je je toegangskaart in de
betaalzuil. Op het scherm lees je af hoeveel je moet betalen.
Betalen gebeurt met je betaalkaart of kredietkaart (Visa of Master). Na betaling gaat
de slagboom open en kan je het betalende gedeelte verlaten.

(4) Je rijdt de weegbrug op en krijgt van de parkwachter
de instructie om eerst de duurste fractie te lossen. De
zetel moet gedeponeerd worden in de container van
het grofvuil. Het brutogewicht bedraagt 1.550 kg.

Elk kwartaal krijgen de bedrijven een factuur van de door hen achtergelaten
afvalstoffen in het recyclagepark. De factuur wordt opgemaakt aan de hand
van de geregistreerde gegevens op de toegangskaart van het bedrijf.

Betaal je liever vooraf?

Vernieuwd recyclagepark open
op 2 mei.

Heb je zowel betalende als niet-betalende
afvalstoffen bij?
Je moet altijd eerst de betalende afvalstoffen lossen.
Daarna kom je vanzelf op het niet-betalend gedeelte
terecht.
(1)

(5) Nadat je de zetel in de daartoe voorziene container
hebt achtergelaten, wordt jouw wagen opnieuw
gewogen: 1.530 kg.

Ook nieuw is dat het recyclagepark intergemeentelijk
gebruikt zal worden en behoort tot ‘regio noord’.
De inwoners van 9 gemeenten, waaronder Schilde,
kunnen in deze regio met hun gesorteerd afval
terecht in maar liefst 11 recyclageparken. De
openingsuren van al deze parken zijn op elkaar
afgestemd. Je kan je afvalstoffen dan ook brengen op
het moment dat het je het best past.

(6) Daarna gaat de goedkope fractie, het zuiver
steenpuin, in de container van steenpuin. Na het lossen
rij je naar de weegbrug voor de derde en laatste weging:
1.350 kg.

Met dit nieuwe recyclagepark wil IGEAN, in
samenwerking en overleg met de gemeente
Schilde, de service en dienstverlening aan al haar
afvalsorterende burgers optimaliseren.

(3)

Als je liever niet in het recyclagepark betaalt, kan je ook vooraf een voorschot betalen.
Het werkt als volgt:
1. Je schrijft een bedrag over op het rekeningnummer BE42 0910 1904 3654 van
IGEAN met de vermelding ‘voorschot’ en het btw-nummer van je bedrijf.
2. Nadat IGEAN het voorschot ontvangen heeft, wordt dit bedrag als een positief
saldo aan je toegangskaart toegekend.

(4)

In deze afvalkrant vind je alle verdere informatie.
IGEAN maakt de toegangskaart voor je aan en stuurt deze, na het ontvangen van de
waarborg, per post naar je bedrijf op.
(5)

Je kan het invulformulier ook afdrukken en volledig ingevuld mee naar het
recyclagepark nemen. De recyclageparkwachter maakt de toegangskaart dan ter
plaatse voor je aan. De waarborg moet je bij ontvangst van de kaart betalen.

Tips
•
•
•

Houd je toegangskaart klaar als je op het recyclagepark toekomt.
Zorg dat je het btw-nummer van je bedrijf bij de hand hebt.
Lukt het lezen van de toegangskaart niet meteen en verschijnt er een boodschap
op het scherm? Haal de toegangskaart dan uit de gleuf, wrijf eens over de chip om
eventuele stofjes te verwijderen en probeer opnieuw.

(6)

(7)

Geen huisvuil
op het
recyclagepark!

•
•

•

(8)
(9) Op het niet-betalend gedeelte zet je het kga op de
juiste plaats, maak je de zak met piepschuim leeg en
doe je de plastic emmer in de container voor harde
kunststoffen.

Belangrijk!
KMO’s en zelfstandige ondernemers kunnen met bedrijfsafval, dat qua
aard en samenstelling vergelijkbaar is met huishoudelijk afval, in de
recyclageparken terecht.
Er wordt maximaal 1.000 kg per dag per bedrijf aanvaard. De afvalstoffen
moeten gesorteerd naar het recyclagepark gebracht worden. Enkel
voertuigen met een maximum toegelaten massa (MTM) tot 12 ton krijgen
toegang tot het recyclagepark.
Afval moet verplicht gesorteerd worden. Afval dat ongesorteerd als grofvuil
wordt aangeleverd, wordt door de recyclageparkwachter geweigerd.

Het is bij wet verboden om huisvuil naar het
recyclagepark te brengen. Indien je huisvuil op het
recyclagepark aanbiedt, zal dit dan ook steeds
geweigerd worden door de parkwachters. Je moet
je huisvuil verplicht meegeven met de ophaling aan
huis.

(10) Je kan met een ‘opgeruimd’ gevoel terug naar huis.

Huisvuil is al het afval dat na sortering overblijft en dat,
eventueel na het te verkleinen, in je huisvuilcontainer
past. Indien het niet in je huisvuilcontainer past wordt
het beschouwd als grofvuil.
(9)
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Nieuw diftarsysteem:
Hoe wordt de hoeveelheid bepaald?
Voortaan worden de afvalstoffen waarvoor je moet betalen gewogen. Het recyclagepark wordt opgesplitst in een
betalend en niet-betalend gedeelte. Op het betalende gedeelte van het recyclagepark is een geijkte weegbrug
geplaatst. De weegbrug registreert de hoeveelheden per schijf van 5 kg.
Tarieven voor de betalende afvalstoffen
afvalfractie

particulieren en verenigingen

KMO-ZO*

• grofvuil
• gemengd bouw- en sloopafval
• asbesthoudend afval

0,20 euro/kg

0,20 euro/kg

• kalkplaten en cellenbeton
• grond
• vlak glas

0,03 euro/kg

0,07 euro/kg

•
•
•
•

0,01 euro/kg

0,07 euro/kg

• piepschuim (zak 1500 l)

gratis

5 euro/zak

• zuivere plastic folies (zak 300 l)

gratis

4 euro/zak

zuiver steenpuin
hout
groenafval
landbouwfolie (alleen bedrijven)

* KMO’s en zelfstandige ondernemers (ZO) kunnen met bedrijfsafval, dat qua aard en samenstelling vergelijkbaar is met huishoudelijk afval, terecht op de
recyclageparken. Meer info zie pg 5.

Jaarlijks gratis vrijstelling !
Per gezin mag je jaarlijks volgende hoeveelheden gratis binnen brengen in het recyclagepark:
• groenafval: 300 kg
• asbesthoudend afval: 1.000 kg
De vrijstelling wordt automatisch verrekend nadat het groenafval of asbesthoudend afval gewogen is. Een gezin
bestaat uit alle personen die in het bevolkingsregister aan elkaar gekoppeld zijn via het ‘gezinshoofd’.
Vrijstellingen kunnen niet opgebouwd worden. Dit wil zeggen dat de niet gebruikte vrijstelling op het einde van elk jaar
vervalt. Ze kan dus niet overgedragen worden naar een volgend jaar.

Minder afval met diftar?
De Vlaming produceert gemiddeld 1,45 kg afval per dag of 530 kg per jaar. Het Vlaamse
afvalstoffenbeleid wil zoveel mogelijk afval voorkomen, want 30 % van al dat afval kunnen we
niet hergebruiken of recycleren. Dat ‘restafval’ wordt verbrand of gestort.
Wat is diftar?

(8) Je plaatst je betaalkaart in de betaalzuil. De
betaalzuil geeft een ticket en de slagboom gaat open. Je
kan het betalend gedeelte verlaten.

Betalen volgens gewicht
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Erik Broeckx
Anke Fierens
Dirk Bauwens
Voorzitter IGEAN Schepen van milieu Burgemeester

(7) Aan de uitgang van het betalend gedeelte steek je
jouw identiteitskaart in de betaalzuil. De rekening wordt
gemaakt en op het scherm lees je af hoeveel je moet
betalen.
1.550 kg – 1.530 kg = 20 kg grof vuil
20 kg x 0,20 euro/kg = 4,00 euro
1.530 kg – 1.350 kg = 180 kg zuiver steenpuin
180 kg x 0,01 euro/kg = 1,80 euro
Totaal = 5,80 euro

Aan de ingang van het recyclagepark staat een registratiezuil waarin de toegangskaart
moet worden ingebracht. De kaart wordt ‘gelezen’ en als ze ‘herkend’ wordt, zal de
slagboom automatisch openen, waarna je kan binnen rijden.

RECYCLAGEPARK SCHILDE
vanaf 2 mei 2017 tellen de kilo’s

(2) De slagboom gaat open en je rijdt het recyclagepark
binnen.

KMO’s en zelfstandige ondernemers
De gemeente is niet verplicht om bedrijfsafval in te zamelen. Als de gemeente dit wel
doet, dan moet dit aan marktconforme voorwaarden. Dit betekent dat de kostprijs
voor deze inzameling doorgerekend moet worden aan de deelnemende bedrijven.

Een uitgave van IGEAN
Doornaardstraat 60, 2160 Wommelgem
T 03 350 08 14 - www.igean.be - E-mail: milieu@igean.be

Om deze doelstelling te bereiken, is diftar in het leven geroepen. Diftar is de afkorting van
‘gedifferentieerde tarifering’. Het principe ‘de vervuiler betaalt’ klinkt je wellicht bekender in
de oren. Het betekent dat je betaalt als je afvalstoffen aanbiedt voor verwijdering. Voor niet
recupereerbare afvalstoffen, zoals grofvuil, betaal je een hoger tarief dan voor recupereerbare
afvalstoffen zoals hout- of groenafval. Hoe meer afval je dus voorkomt, hoe minder je betaalt!

Waarom diftar?
Er moet op een milieuvriendelijke manier met afval omgegaan worden. Het afvalbeleid past
daarom de principes van de ‘ladder van Lansink’ toe:
Om de afvalberg te verkleinen moeten we in de eerste plaats afval voorkomen (= preventie).
Kan dat niet, dan is hergebruik de volgende keuze. Zo wordt de levenscyclus van een product
verlengd. Denk maar aan meubels en kledij die een tweede leven krijgen via de kringloopwinkel.
Nog een trede lager staat recyclage: afvalstoffen worden bewerkt en verwerkt om er nieuwe
producten van te maken. Denk aan de plastic flessen en flacons uit het pmd waarvan
bijvoorbeeld fleece-truien worden gemaakt. Op de onderste trede van de ladder van
Lansink staat verwijderen. Bij voorkeur is dit verbranding. Storten van afval is en blijft de
allerlaatste optie.
Via diftar willen we iedereen ertoe aanzetten zoveel mogelijk afval te voorkomen
of te hergebruiken, goed te sorteren en zo weinig mogelijk weg te gooien als
huisvuil of grofvuil. Want alleen zo kan de Vlaming de wereldwijde nummer
één voor sorteren en recycleren blijven.
Wij rekenen op je medewerking!

(10)
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Verantwoordelijke uitgever: J. Bridts, Doornaardstraat 60, 2160 Wommelgem. Deze krant werd gedrukt op 100% gerecycleerd papier, op een ecologisch verantwoorde manier ontinkt.
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Recyclageparken regio noord

Met je identiteitskaart kan je in al deze recyclageparken terecht.
Maak gebruik van deze service!
Wat is intergemeentelijk gebruik?

Meer informatie
De recyclageparken worden
geëxploiteerd door IGEAN.
Heb je vragen, opmerkingen of klachten
dan kan je dit melden.

N117

N133

IGEAN
Doornaardstraat 60 – 2160 Wommelgem
milieu@igean.be
milieulijn 03 350 08 14
www.igean.be

Rijkmakerlaan 53
OPENINGSUREN
maandag
gesloten
dinsdag
9 - 12 u
13 - 17 u
woensdag
9 - 12 u
13 - 17 u
donderdag
13 - 19 u
vrijdag
9 - 12 u
13 - 17 u
zaterdag
9 - 16 u

N117
N1

E19

N122

KALMTHOUT

Galgenheiken 7
OPENINGSUREN
maandag
13 - 17 u
dinsdag
13 - 19 u
woensdag
9 - 12 u
13 - 17 u
donderdag
gesloten
vrijdag
9 - 12 u
13 - 19 u
zaterdag
9 - 16 u
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Recyclagepark Kapellen
Kapelsestraat 235
OPENINGSUREN
maandag
13 - 19 u
dinsdag
13 - 17 u
woensdag
9 - 12 u
13 - 17 u
donderdag
gesloten
vrijdag
9 - 12 u
13 - 17 u
zaterdag
9 - 16 u

N11

A12

N131

STABROEK

KAPELLEN
22

N1

11

N1

R2

N133

N114
A12
N179

N115

N14

N12

N11

Ploegsebaan 275
OPENINGSUREN
maandag
13 - 19 u
dinsdag
9 - 12 u
13 - 17 u
woensdag
9 - 12 u
13 - 17 u
donderdag
9 - 12 u
13 - 17 u
vrijdag
gesloten
zaterdag
9 - 16 u

E19

N121
N1

De volgende afvalstoffen, die je gratis kan afleveren, horen thuis op het niet-betalend gedeelte:
12. papier en karton - druk de kartonnen dozen plat
13. pmd - plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons
14. glas - glazen flessen en bokalen, gesorteerd in wit en gekleurd glas
15. metalen
16. harde kunststoffen
17. afgedankte elektrische en elektronische toestellen: grote apparaten
bv. wasmachines en koelkasten
18. afgedankte elektrische en elektronische toestellen, opgesplitst in
- tv’s en monitoren
- kleine apparaten bv. haardrogers, elektrisch tuingereedschap, lcd-schermen, video’s
19. herbruikbare goederen
20. klein gevaarlijk afval bv. frituuroliën en -vetten, afvalolie, verfresten, batterijen
21. autobanden, met en zonder velg - geen vrachtwagen- of tractorbanden
22. zuivere piepschuim of isomo
23. zuivere plastic folie
24. plastic bloempotjes en plantentrays - veegschoon
25. textiel
26. kaarsresten en kurken stoppen

Vergeet deze dus zeker niet mee
te nemen!

Brecht - Ringlaan 12
OPENINGSUREN
maandag
gesloten
dinsdag
9 - 12 u
13 - 17 u
woensdag
13 - 19 u
donderdag
13 - 17 u
vrijdag
9 - 12 u
13 - 17 u
zaterdag
9 - 16 u

Op het plan onderaan deze pagina zie je hoe
het recyclagepark is ingericht. Je rijdt tot aan
de slagboom (b). Je steekt je identiteitskaart in
de daartoe voorziene gleuf van de zuil (a) aan
de ingang. Je gegevens worden ‘gelezen’. Ben je
inwoner van Schilde, dan word je als dusdanig
‘herkend’. De slagboom zal opengaan en je kan op
het recyclagepark rijden.

Sint-Lenaarts – Oostmalsebaan 72 B
alleen gratis afvalfracties
OPENINGSUREN
maandag
13 - 17 u
dinsdag
gesloten
woensdag
9 - 12 u
13 - 17 u
donderdag
13 - 19 u
vrijdag
gesloten
zaterdag
9 - 16 u

Tips
• Hou je identiteitskaart klaar als je in het
recyclagepark toekomt.
• Verwijder vooraf eventueel het plastic hoesje.
• Lukt het lezen van de identiteitskaart niet meteen
en verschijnt er een boodschap op het scherm?
Haal je identiteitskaart dan uit de gleuf, wrijf eens
over de chip om eventuele stofjes te verwijderen
en probeer opnieuw.

Sint-Job-in-‘t-Goor - Kattenhoflaan 102 b
OPENINGSUREN
maandag
13 - 17 u
dinsdag
9 - 12 u
13 - 19 u
woensdag
9 - 12 u
donderdag
gesloten
vrijdag
9 - 12 u
13 - 17 u
zaterdag
9 - 16 u

De recyclageparkwachter beoordeelt op basis van zijn sorteerinstructies,
opleiding en ervaring bij welke fractie je afval gesorteerd moet worden.
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Legende
a
b
c
d
e
f

Recyclagepark Schilde

ZOERSEL
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registratiezuil
slagboom ingang nietbetalend gedeelte
slagboom ingang
betalend gedeelte
weegbrug
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slagboom uitgang
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slagboom uitgang
recyclagepark
portiersunit
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SCHILDE

* Grofvuil is afval van huishoudelijke oorsprong dat te groot is voor de huisvuilzak, ook nadat je het manueel
verkleinde. Voorbeelden van grofvuil zijn matrassen, linoleum, afbraakmaterialen enz. Klein restafval steek je in de
grijze huisvuilcontainer.

Je kan alleen toegang krijgen tot het recyclagepark
met je identiteitskaart.

Rozenhoek 6
OPENINGSUREN
maandag
13 - 17 u
dinsdag
9 - 12 u
13 - 17 u
woensdag
13 - 17 u
donderdag
9 - 12 u
13 - 19 u
vrijdag
gesloten
zaterdag
9 - 16 u

N117

N121

Recyclagepark Brasschaat

Toegang tot het
recyclagepark
met je
identiteitskaart

De Maey 1
OPENINGSUREN
maandag
gesloten
dinsdag
9 - 12 u
13 - 17 u
woensdag
gesloten
donderdag
9 - 12 u
13 - 17 u
vrijdag
9 - 12 u
13 - 19 u
zaterdag
9 - 16 u

N153

Recyclagepark Stabroek
Krekelberg 30
OPENINGSUREN
maandag
gesloten
dinsdag
9 - 12 u
13 - 17 u
woensdag
13 - 17 u
donderdag
9 - 12 u
13 - 19 u
vrijdag
9 - 12 u
zaterdag
9 - 16 u

De volgende afvalstoffen horen thuis op het betalend gedeelte:
1.
grofvuil* - geen huisvuil
2.
gemengd bouw- en sloopafval
3.
asbesthoudend afval - enkel cementgebonden asbestafval bv. eternitplaten en leien
4.
grond
5.
zuiver steenpuin bv. bakstenen, metselwerk, dakpannen
6.
kalkplaten en cellenbeton bv. ytong en gyproc
7.
behandeld hout bv. meubels, deuren, vezelplaten, multiplex, osb, mdf, ...
8.
onbehandeld hout bv. palletten, fruitkistjes, timmerhout, ...
9.
boomstronken
10 groenafval zoals takken, bladeren, gazonmaaisel - geen zand of grond
11. vlak glas bv. vensterglas of serreglas - geen autoruiten, spiegels of dubbel glas
Per gezin mag je jaarlijks 300 kg groenafval en 1.000 kg asbesthoudend afval gratis brengen.

Recyclagepark Zoersel

BRECHT

BRASSCHAAT

N180

Het recyclagepark is opgedeeld in een betalend en een niet-betalend gedeelte. Hieronder
vind je waar je met welke afvalstof terecht kan. De cijfers bij de afvalstoffen verwijzen naar de
plaats op het recyclagepark (zie plan).

Betalen kan enkel met betaal- of kredietkaart.

recyclageparken Brecht

WUUSTWEZEL

Recyclagepark Kalmthout

De recyclageparken zijn steeds gesloten op zon- en
feestdagen. De feestdagen zijn 1 januari, paasmaandag,
O.H. Hemelvaart, 1 mei, Pinkstermaandag, 11 juli, 21 juli,
15 augustus, 1 november, 11 november, 24 december vanaf
12 u., 25 december, 26 december, 31 december vanaf 12 u.

Polderstraat 68
OPENINGSUREN
maandag
gesloten
dinsdag
9 - 12 u
woensdag
9 - 12 u
13 - 19 u
donderdag
9 - 12 u
13 - 17 u
vrijdag
13 - 17 u
zaterdag
9 - 16 u

N133

N125

Algemene sluitingsdagen

Recyclagepark Wuustwezel

ESSEN

Recyclagepark Essen

Aan de uitgang van het betalend gedeelte staat
een betaalzuil. Nadat je al de afvalstoffen in de
juiste container hebt gedeponeerd, steek je je
identiteitskaart in de betaalzuil. Op het scherm lees
je af hoeveel je moet betalen.
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lnwoners van Schilde kunnen met hun gesorteerd afval terecht in de recyclageparken van Brasschaat, Brecht, Essen, Kalmthout,
Kapellen, Schilde, Sint-Job-in’t-Goor, Sint-Lenaarts, Stabroek, Wuustwezel en Zoersel. Al deze recyclageparken worden
op eenzelfde manier geëxploiteerd. Dit wil zeggen dat je jezelf steeds moet registreren met je identiteitskaart. Ook is elk
recyclagepark (behalve Sint-Lenaarts) opgesplitst in een betalend en niet-betalend gedeelte. Vanzelfsprekend zijn ook de
afvalstoffen en de sorteerregels hetzelfde. Tot slot zijn de openingsuren op elkaar afgestemd. Je kan je gesorteerd afval
brengen op het ogenblik dat het je het best past.

Met welke afvalstoffen kan je
terecht op het recyclagepark?

Hoe betalen?
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Op elk recyclagepark
geldt een strikt
rookverbod
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