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Aalter
Waar kan ik mijn
zakken aankopen?
Het aankopen van de asbestplatenzakken en de bigbags
dient te gebeuren aan de balie in het gemeentehuis, Europalaan 22, 9800 Aalter. Voor de openingsuren raadpleeg de website www.aalter.be.
Afhalen kan daarna met betalingsbewijs in het gemeentelijk magazijn, Oostmolenhoek 10, 9880 Aalter.

Hoeveel zakken kan ik aankopen en wat
kost mij dat?
 2 asbestplatenzakken/bigbags per adres, inclusief 2
PBM-kits (overall, mondmasker, handschoenen) (ongeacht 1 of 2 zakken worden aangekocht). Kostprijs
per zak bedraagt 30 euro.
De betaling kan zowel cash als elektronisch gebeuren.
 Kleine asbestzakken (80/120cm) (voor de aanvoer
van kleinere stukken asbest op het recyclagepark) zijn
gratis, max. 1 zak per bezoek aan het recyclagepark of
gemeentelijk magazijn.

Kan ik extra veiligheidskits bekomen?
Extra PBM-kits kunt u aankopen aan de balie in het
gemeentehuis en kosten 10 euro per kit. Deze kunnen
tevens met het betalingsbewijs afgehaald worden in het
gemeentelijk magazijn.

Hoe vraag ik
‘inname openbaar domein’ aan?
Hiervoor verwijzen we u graag door naar de
gemeentelijke website www.aalter.be/inname

Ophaalkalender 2020 voor
asbestplatenzakken en/of-bigbags
in Aalter
Week 7 (10/02-14/02), week 11 (09/03-13/03),
week 16 (13/04-17/04), week 20 (11/05-15/05),
week 24 (08/06-12/06), week 29 (13/07-17/07),
week 33 (10/08-14/08), week 37 (07/09-11/09),
week 42 (12/10-16/10), week 46 (09/11-13/11).
Let op!
De aanvragen voor ophaling moeten
ten laatste ingediend worden bij IVM de
donderdag voor de ophaalweek via de website
www.ivmmilieubeheer.be.

Aandacht!
De aanbreng van asbesthoudend materiaal op
het recyclagepark in de Durmelaan dient steeds
in verpakte vorm te gebeuren. Asbesthoudend
materiaal vrij aan de omgeving, tijdens transport,
kan niet worden aanvaard.

Vragen?

09 218 90 17
In samenwerking met:

asbest@ivmmilieubeheer.be
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