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Vanaf 3 juli wordt
het recyclagepark
geëxploiteerd door IVM
Het park is uitzonderlijk
gesloten op maandag 1 juli.
De overeenkomst met Renewi loopt
af op 30 juni. Om het wisselen van
containers mogelijk te maken, zal het
park uitzonderlijk gesloten zijn op
maandag 1 juli. Op die dag worden de
containers van Renewi weggenomen
en op dinsdag 2 juli - de normale
sluitingsdag van het park - worden
containers door andere ophaalfirma’s
die door IVM zijn aangesteld, gebracht.
Op 3 juli zal het park terug open zijn
voor de inwoners.

Er verandert zeer weinig.
Er verandert eigenlijk zeer weinig. Er wijzigt
niets aan het betaalsysteem of de tarieven
en inwoners kunnen met dezelfde afval- en
materiaalstromen op het park terecht.
De dagdagelijkse verantwoordelijkheid voor
het functioneren van het recyclagepark
wordt evenwel de zorg van IVM, die
voorheen overigens ook al instond voor
het organiseren van marktbevragingen
van diverse afval- en materiaalstromen.
De nieuwe parkwachters zijn IVMwerknemers.

De openingsuren van het recyclagepark blijven ongewijzigd.
Zomerregime
(1 maart - 15 oktober)
 maandag: 13 - 18 u
 dinsdag: gesloten
 woensdag: 13 - 18 u
 donderdag: gesloten
 vrijdag: 13 - 18 u
 zaterdag: 10 - 18 u

Het gemeentebestuur van Sint-MartensLatem heeft op de gemeenteraad van 19
maart 2019 beslist om de exploitatie van
het recyclagepark op 3 juli over te dragen
aan afvalintercommunale IVM.
Onze gemeente werkt reeds 30 jaar goed
samen met IVM, die in de loop der jaren
expertise heeft opgebouwd op het vlak
van inzameling en verwerking van afvalen materiaalstromen die op de gemeentelijke en stedelijke recyclageparken worden
ingezameld.
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Winterregime
(16 oktober - 28 februari)
 maandag: 13 - 17 u
 dinsdag: gesloten.
 woensdag: 13 - 17 u
 donderdag: gesloten.
 vrijdag: 13 - 17 u
 zaterdag: 10 - 17 u

IVM exploiteert in haar werkingsgebied
reeds de recyclageparken van de steden
Eeklo en Deinze en van de gemeenten
Sint-Laureins, Kaprijke en Nazareth.
IVM heeft de ambitie om op termijn te
komen tot meer samenwerking tussen de
recyclageparken van verschillende samenwerkende gemeenten. Hierdoor willen we
de dienstverlening verhogen, de kosten
voor de lokale besturen drukken, nog meer
voordeel halen uit groepsaankopen en gezamenlijke aanbestedingen… Voorbeelden
uit andere regio’s in Vlaanderen tonen dat
dit model loont!

Voor opmerkingen, suggesties of vragen
over de werking kan u bij IVM terecht op
het gratis nummer 0800 13 580. Het
recyclagepark vindt u in de Lijnstraat 82.

De toegangscontrole,
de tarieven voor de aanvoer
van de afvalsoorten blijven
onveranderd
Het recyclagepark werkt volgens een
gedifferentieerd tariferingsysteem. Dit
houdt in dat wie meer afval aanlevert, ook
meer zal betalen per kilogram.
Elk huishouden, gedomicilieerd in de
gemeente, kan jaarlijks gratis 150 kg
groenafval aanbieden.

Hoe betaalt u
voor het recyclagepark?
Inwoners ingeschreven in het bevolkingsregister krijgen toegang tot het recyclagepark
door middel van hun elektronische identiteitskaart. Na betaling wordt het saldo op
uw identiteitskaart bijgewerkt.
Zelfstandigen, bedrijven of gebruikers van
een tweede verblijf kunnen een elektronische toegangskaart aanvragen op het
gemeentehuis. De aanmaakkost bedraagt
€ 5,00. Wanneer u met deze kaart aanmeldt, betaalt u steeds het hoogste tarief.

Het gemeentebestuur wil in deze visie
meestappen en in de regio mee een voortrekkersrol opnemen.
Voor u als inwoner verandert er niets, u
kan op het park nog steeds met dezelfde
afval- en materiaalstromen terecht en ook
de openingsuren en tarieven blijven onveranderd.
We danken u om uw afval- en materiaalstromen goed gesorteerd op het recyclagepark te blijven aanbieden, zo helpen we
samen de afvalberg en de verwerkingskosten binnen aanvaardbare perken te houden.
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De tarieven zijn in euro per kg. Het getrapt systeem wordt berekend op jaarbasis en per
huishouden. Voor zelfstandigen, bedrijven en tweede-verblijvers geldt meteen het hoogste
tarief.

Minimum saldo

Laad uw rekening

Zolang uw saldo niet onder nul staat, kan
u terecht in het gratis gedeelte van het
recyclagepark. Indien uw saldo negatief is
door uw laatste bezoek, dient u eerst uw
rekening op te laden.
Om toegang te krijgen tot het betalend
gedeelte van het recyclagepark, dient
minimum € 3,00 op uw rekening te staan.
Rekeningen zijn gekoppeld aan gezinnen.
Alle elektronische identiteitskaarten met
eenzelfde adres zijn dus aan één rekening
gekoppeld.

- in het gemeentehuis aan het onthaal via
bancontact of cash
- via overschrijving (BE84 0910 1757
9459 - BIC: GKCCBEBB), mededeling
“uw adres” (doe dit 4-5 werkdagen voor
uw bezoek aan het recyclagepark)
- op het recyclagepark: via bancontact. Het
is niet mogelijk cash te betalen. Opladen
voor een volgend bezoek kan ook bij het
buitenrijden. Het krediet is onmiddellijk
beschikbaar.

U kan uw saldo raadplegen aan het
onthaal van het gemeentehuis of in het
recyclagepark. U hoeft niet langs te komen,
een telefoontje of mail volstaat om uw
saldo na te vragen.
Wanneer u de betaalzone van het
recyclagepark verlaat, zal de parkwachter
uw aangeboden gewicht en rekeningsaldo
meedelen.
Zelfstandigen kunnen een factuur aanvragen
aan de betaalzuil aan het portierhuisje.
Na de handeling aan de betaalzuil zal de
parkwachter de factuur afgeven.

Waarheen met vragen?
Heeft u vragen over de werking van het
recyclagepark, over het aanbieden van
afval- of materiaalstromen? Contacteer
dan de parkwachters.
U kan ook steeds terecht op de gratis infolijn
van IVM 0800 13 580 (tijdens kantooruren),
op ivm@ivmmilieubeheer.be of u kan een
vraag stellen via het meldingsformulier op
www.ivmmilieubeheer.be
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Waarmee kunt u
op het recyclagepark
terecht?

Batterijen
en auto-accu’s
WEL

 gebruikte batterijen van huishoudelijk
gebruik (ook gsm, laptop)
 auto-accu’s
 alkalinebatterijen
 lithiumbatterijen
 herlaadbare batterijen
 knoopcellen
 fietsbatterijen
 accupacks

Asbest
AEEA
(elektro apparaten)
WEL

 ventilatie, koel- en vriesapparaten
 andere grote huishoudapparaten
(wasmachine, vaatwasser, droogkast,
microgolf, …)
 kleine huishoudapparaten (broodrooster,
koffiezet, mixer, …)
 TV’s en audioapparatuur
 IT-en telecommunicatie apparaten
(computer, printer, gsm, fax …)
 elektrisch (tuin)gereedschap
(grasmaaier, boormachine, …)
 verlichtingsapparatuur
 rookmelders
 zaklampen

NIET

 batterijen van bedrijfsmatig gebruik

WEL

 materialen uit gebonden
asbestcement zoals:
- golfplaten
- dakleien
- geveltegels
- buizen voor riolering, waterleiding
- schouwen
NIET

 ongebonden asbest
 verbrokkelde leidingisolatie
 asbestkoord

Bloempotjes & trays
WEL

 bloempotten en plantentrays uit PP
(polypropeen) en PS (polystyreen)
NIET

NIET

 sierpotten in harde plastic
 aarde

 industriële toestellen
 toestellen aangedreven op gas of
benzine/diesel

Autobanden
WEL

 autobanden van personenwagens, 4x4wagens, lichte bedrijfsvoertuigen
 banden van motoren en scooters, met of
zonder velg
NIET

Afvalolie
WEL

 motorolie
 hydraulische olie
NIET






benzine
koelvloeistof
antivries
remolie
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 fietsbanden
 tractorbanden
 banden van vrachtwagens

Frituurolie en -vet
WEL

 frituurolie
 frituurvet
 fondueolie
NIET

 motorolie
 minerale olie

Groenafval
WEL







snoeihout
grasmaaisel
haagscheersel
bladafval
boomstronken of boomwortels

NIET






aarde of stenen
groente- en fruitafval
etensresten
restafval

Harde plastics
WEL






emmers, kratten, wasmanden
tuinmeubilair
plastic speelgoed
PVC (buizen, pijpen, dakgoten, rolluiken
zonder draaibalk)
 HDPE-buizen
 jerrycans en vaten (zonder
gevaarsymbolen)
 polycarbonaatplaten
NIET

 vervuilde kunststoffen

 buigzame kunststoffen zoals tuinslang,
zwembad, dekzeil, bal
 bidons en vaten met gevaarsymbolen
 polyester (dakplaten, boten, ski’s)
 geschuimde en samengestelde
materialen (koelbox, autostoeltje, helm)
 klein gevaarlijk afval
 afgedankt elektro-afval
 golfplaten

Grofvuil
WEL

 grote stukken brandbaar afval die niet
selectief ingezameld worden en die niet
in de restafvalzak kunnen (bv. oude
matrassen, tapijten, zittingen van oude
fauteuils, reiskoffers …)
NIET

 afval- of materiaalstromen die in
de restafvalzak kunnen worden
meegegeven
 gevaarlijke voorwerpen (KGA, vuurwerk,
springstoffen, gasflessen …)
 afval- en materiaalstromen die
selectief ingezameld worden op het
recyclagepark

Hol glas
WEL

 verpakkingsglas wit/kleurloos &
gekleurd
 doorzichtige glazen flessen en flacons
 doorzichtige glazen bokalen
NIET








deksels of doppen
hittebestendig glas (bv. Pyrex, Duran)
porselein, keramiek en terracotta
opaalglas en kristalglas
vlak glas (ramen en spiegels)
alle types van lampen

Houtafval
WEL

 afbraakhout, balken en planken,
palletten
 oud meubilair (zonder bekleding van
stof of leder)
 houten rolluiken, deuren
 multiplex, spaanplaten, vezelplaten,
OSB-platen
NIET

 gevaarlijk behandeld hout zoals
spoorbielzen, geïmpregneerd hout,
gecreosoteerd hout
 snoeihout
 aanwezigheid van grote metaaldelen in
het hout
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Gemengd
niet-recycleerbaar nietbrandbaar afval
WEL

 cellenbeton (bv. Ytong)
 porselein en keramiek
(bv. lavabo, wc-pot, keramische
vloertegels)
 as van allerlei vuren
 hittebestendig glas (bv. Pyrex,
keramische kookplaten, kachelruiten)
NIET

 recycleerbare materiaalstromen
 brandbare materiaalstromen

Metalen
Kleine kringloopgoederen
WEL








herbruikbare huisraad
fietsen
decoratiespullen en brocante
boeken
speelgoed
elektro-apparaten

NIET








grote meubelen
beschadigd of vervuild materiaal
zelf opgenomen cd’s of dvd’s
autozitjes
fiets- en motorhelmen
brommers

WEL

 voorwerpen die helemaal of
grotendeels bestaan uit ferro- (ijzer) en
non-ferrometalen (aluminium, koper,
zink, lood …)
NIET







radioactieve materialen
gasflessen
spuitbussen
klein gevaarlijk afval
afgedankt elektro-afval

Isolatiemateriaal, roofing
en asfalt
Kalkhoudend afval
WEL






gipsplaten (bv. Gyproc)
gips (bv. Knauf)
kalkafval
pleister

NIET

WEL

Lampen
WEL






TL-lampen
spaarlampen
UV-lampen
andere gasontladingslampen

 cellenbeton (bv. Ytong)
 betonblokken








rotswol
glaswol
PUR-platen
sandwichpanelen
roofing
asfalt

NIET

 recycleerbare materiaalstromen
 asbest

Nog enkele belangrijke richtlijnen voor een recyclageparkbezoek:
 Restafval dat in de gewone restafvalzak
kan, mag niet in het recyclagepark
aangeboden worden.
 Herbruikbare goederen worden bij
voorkeur in De Kringwinkel afgegeven.
 Lege gasflessen horen niet thuis op het
recyclagepark.
 De richtlijnen van de parkwachters
moeten steeds worden opgevolgd.
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 Gelieve het recyclagepark zo snel
mogelijk te verlaten nadat u alle
afvalstoffen in de daartoe bestemde
containers gedeponeerd hebt.
 Piepschuim moet vooraf of ter plaatse
worden verkleind. Zo past er meer
piepschuim in een zak.
 Raamkozijnen of deuren met glas mogen
niet in de containers: gelieve vooraf het
glas te verwijderen uit het raam en dit
afzonderlijk in de container voor vlak
glas te werpen.

 Thuis voorsorteren spaart tijd op het
recyclagepark. Houd zoveel mogelijk de
afval- en materiaalstromen samen die in
een afzonderlijke container thuishoren.
Dat spaart heen- en weergeloop en gerij
op het recyclagepark.
 Heeft u asbestplaten mee? Wees
voorzichtig: gooi er niet mee en
veroorzaak zo weinig mogelijk stof!

Papier en karton
WEL

 papieren zakken en kartonnen dozen

 kranten, tijdschriften en folders
 schrijf- en printpapier
 boeken
NIET

Textiel
WEL






kleding die proper is en in goede staat
lakens, dekens
lappen stof, gordijnen
draagbaar schoeisel (per paar samen)

NIET

 vuil papier en karton
 behangpapier
 cellofaanpapier, aluminiumfolie en –
zakjes







Piepschuim

Vlak glas

WEL

 alle verpakkingen bestaande uit EPS
(piepschuim) met witte kleur en
bolletjesstructuur
NIET

 vervuild piepschuim
 gekleurd piepschuim
 piepschuim van visverwerkende en
tuinbouwnijverheid
 verpakkingschips
 vlees- en visschaaltjes

vuile, natte, versleten kleding
niet-draagbaar schoeisel
vloerbekleding
hoofdkussens
dekbedden

Zachte folies
WEL

 zuivere plasticfolies zoals
verpakkingsfolie
 krimpfolie, verzamelverpakking
 warenhuiszakjes
 zakken van meststoffen, potgrond of
zand
 voederzakken (grootverpakking)
NIET

 vervuilde folies
 chipszakken
 plastic bakjes van groenten, fruit, kaas
of vleeswaren
 plastic tafellaken, zwembaden,
zwembandjes
 geweven nylondoek
 verpakkingen van gemengde
samenstelling
 laminaatfolie

WEL







draadglas
enkel glas, serreglas
isolatieglas, dubbel glas
spiegelglas
autoglas (ruiten en spiegels)

NIET

 verpakkingsglas (flessen, bokalen)
 hittebestendig glas (bv. Pyrex, Duran)
 steen-, hout- en metaalachtige fractie

Zuiver steenpuin
WEL

 baksteenpuin
 bloempotten, kruiken of dakpannen uit
aardewerk
 betonpuin (gewapend en ongewapend)
 keien, klinkers
 cement (zonder zak)
 natuursteen(puin) zoals marmer, arduin,
graniet, kalkzandsteen
NIET

 Kinderen onder de 12 jaar mogen énkel
het recyclagepark betreden indien ze
vergezeld zijn van een volwassene. Laat ze
voor de veiligheid in de wagen.
 Honden zijn niet toegelaten op het
recyclagepark.







grond, zand
porselein en keramiek
asbest
as van vuren
cellenbeton, gips

 Op het recyclagepark gelden de gewone
verkeersregels, maar de maximaal
toegelaten snelheid is beperkt tot 10
km/u. Zet de motor van uw voertuig af
tijdens het lossen van het materiaal in de
containers.
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