Hoe krijg je toegang
tot de parken?

Recyclageparken
Lievegem

Toegang tot de recyclageparken gebeurt via de elektronische
identiteitskaart. Ondernemers, tweede verblijvers, verenigingen, scholen en instellingen kunnen een toegangskaart aanvragen via de website www.lievegem.be.

Tarieven van de
verschillende fracties
Gratis:
 Groenafval: 1.250 kg per jaar en per gezin gratis;

Heb je vragen over de werking van de recyclageparken, over het
aanbieden van afval- of materiaalstromen of een verkeerd tarief
aangeduid? Contacteer de parkwachters.
Heb je vragen over de betaling of wens je als ondernemer, vereniging of eigenaar niet-inwoner een (tijdelijke) toegangskaart?
Contacteer dan de gemeentediensten via www.lievegem.be of
omgeving@lievegem.be of 09 396 23 00 – team omgeving,
Dreef 20, 9930 Lievegem

bij > 1.250 kg per jaar: € 0,03/kg

 Asbest: 200 kg per jaar en per gezin gratis;
bij > 200 kg per jaar: € 0,15/kg

Voor ondernemers geldt een ander tarief voor groenafval en
asbesthoudend afval.

Laag tarief
(houtafval en zuiver steenpuin):
Tot 500 kg per jaar en per gezin: € 0,03/kg;
bij > 500 kg: € 0,06/kg

Hoog tarief
(isolatiemateriaal, roofing en asfalt,
kalkhoudend afval, gemengd niet-recycleerbaar
niet-brandbaar afval, grof afval):
Tot 125 kg per jaar en per gezin: € 0,10/kg;
bij > 125 kg: € 0,15/kg
Bij aanvoer van betalende fracties wordt een minimum tarief
aangerekend van 1 euro.
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Waarmee kan je
op het recyclagepark
terecht?

GRATIS op
alle recyclageparken
in Lievegem
Lovendegem (Bilksken 1)
Waarschoot (Stationsplein 14)
Zomergem (Bevrijdingstraat 48)

 AEEA (elektro apparaten)
 Afvalolie
 Batterijen
 Bloempotjes & trays
 Frituurolie en -vet
 Groenafval tot 1.250 kg

GRATIS
Enkel in Lovendegem (Bilksken 1)
en Zomergem (Bevrijdingstraat 48)

 Accu’s
 Brandblussers
 Klein gevaarlijk afval
 Röntgenfoto’s
 Asbest tot 200 kg

GRATIS
Enkel in Zomergem (Bevrijdingstraat 48)

 Autobanden

in Waarschoot enkel in zakken (volumeschatting)

Download Recycle!

 Harde plastics
 Hol glas
 Kleine kringloopgoederen
 Lampen
 Landbouwfolie

(zie www.lievegem.be voor inzamelperiode)

Recycle! weet alles van afval. Waar staat de dichtstbijzijnde glasbol? Wanneer zet ik het oud papier buiten? Waar blijf ik met mijn
oude batterijen? Wat zijn de openingsuren van de recyclageparken? De antwoorden zitten in je broekzak, dankzij Recycle!

samenwerking met Bebat en Recupel.
In samenwerking met Bebat en Recupel.

 Metalen
 Papier en karton
 Plastic doppen en kurken
 Piepschuim
 PVC
 Textiel
 Vlak glas
 Zachte folies

BETALEND
Enkel in Lovendegem (Bilksken 1)
en Zomergem (Bevrijdingstraat 48)

 Asbest > 200 kg
 Gemengd niet-recycleerbaar
niet-brandbaar afval
 Groenafval >1.250 kg
 Grofvuil
 Houtafval
 Isolatiemateriaal
 Roofing en asfalt
 Kalkhoudend afval
 Zuiver steenpuin

