Met je restafval
naar een
ondergrondse afvalcontainer



X



vanaf

maandag 17 oktober 2011
in de Sint-Elisabethwijk

Vanaf maandag 17 oktober 2011 dien je je restafval in de
ondergrondse container te gooien. Je kan dan niet langer gele
zakken buiten zetten, want die worden niet meer opgehaald.
Cv Dewaco
Werkerswelzijn

Waarom?

Je kan je restafval naar de afvalcontainer brengen wanneer je dat
zelf wilt. Je hoeft je afval niet langer thuis bij te houden. Gedaan dus
met slechte geurtjes of plaatstekort in huis!
Zakken die op straat blijven staan, omdat ze te vroeg, te laat of verkeerd werden aangeboden en daardoor bleven staan, zijn verleden
tijd.

Wat mag er in?
Hoe afval
aanbieden?
Hoe werkt de
ondergrondse
container?

1

Alle afval dat vroeger in de gele zak ging. Dit is afval dat niet meer kan
gerecyleerd worden. Papier en karton, glas, GFT en PMD blijf je net als
vroeger afzonderlijk aanbieden, volgens de data van je afvalkalender.
Je mag het afval niet los in de zuil gooien. Gebruik dus zakjes, zodat de
trommel netjes blijft. Gebruik hier geen gele ILvA-zakken voor, want
dan betaal je dubbel!
Bij een ondergrondse afvalcontainer is alleen de inwerpzuil zichtbaar en zit de container zelf in de grond. Via een deksel dat je opent
door je elektronisch kaartje voor de lezer te houden, kan je je restafval in de inwerpzuil gooien. De inwerpzuil is enkel met zo’n kaartje
te openen, zodat niemand van buiten de wijk hier afval kan komen
dumpen.

2

druk op START

3

hou je kaartje tegen de lezer

4

open het deksel

gooi je afval in de trommel
en sluit hem

Betalen?

Je kan per keer maximaal 45 liter restafval in de afvalcontainer
gooien. Het kost 1,20 euro per keer dat je het deksel opent door het
elektronisch kaartje tegen de lezer te houden.
De inwerpzuil registreert elke keer dat je je elektronisch kaartje
gebruikt om de zuil te openen. Het kaartje staat op jouw naam. Het
aantal keer dat je de zuil heb gebruikt, wordt aangerekend via je
verhuurder, de stad Aalst-Woonwinkel of Dewaco-Werkerswelzijn.

Wat als de
afvalcontainer
vol is?

Er worden op 3 locaties telkens 2 afvalcontainers naast elkaar
geplaatst. Je kiest zelf in welke inwerpzuil je je afval gooit. ILvA weet
hoeveel afval ze bevatten, zodat de containers tijdig kunnen geledigd
worden. Is een container toch vol? Probeer dan de container die er
naast staat of ga naar een andere locatie waar er containers staan.

Wat doen bij
een defect?

In geval van een defect of een technische storing, neem je het best
contact op met ILvA op 053 85 85 45

Elektronisch
kaartje kwijt?

Als je je elektronisch kaartje verliest, dan kan je een nieuw aanvragen
bij ILvA via het telefoonnummer 053 85 85 45.
Je betaalt 10 euro waarborg.

Zet nooit afval naast de containers,
want dat is strafbaar!
Gele zakken
over?

Vermijd dat je na 10 oktober 2011 nog gele zakken over hebt, want
daarna mag je ze niet meer gebruiken! Heb je er toch te veel, dan
kan je er tot begin oktober mee terecht bij de vzw Parol, die ze terug
betaalt. Je kan er tot dan ook gele zakken per stuk kopen.
De vzw Parol vind je in het ontmoetingshuis De Brug,
Hertshage 11-19, Aalst.

Waar staan de containers?

Naast Fiber

Lazaretstraat

Recht tegenover Hospitaalstraat
Bing maps

Wat wordt nog aan huis opgehaald?
GFT (Groente-, Fruit en Tuinafval)
Wordt aan huis opgehaald.
Grote GFT-container: 1,80 euro voor een rode sticker
Kleine GFT-container: 0,90 euro voor een gele sticker
Je kan je GFT ook composteren in de Fiber.

papier en karton
Wordt gratis aan huis opgehaald.
Samenbinden met natuurtouw of in kartonnen doos
(liefst dichtgemaakt)!
Je kan met je papier en karton ook terecht in de Fiber.

glas
Wordt gratis aan huis opgehaald.
In een stevige bak. Niet in een kartonnen doos!
Je kan met je glas ook terecht in de Fiber

PMD
Wordt aan huis opgehaald.
0,25 euro voor een zak.
P lastic Flessen en Flacons (= kleine flesjes)
M etaalverpakkingen
D rankkartons

Wat mag er zeker NIET
in je PMD-zak ?
•

•

Plastic dat geen
flesvorm heeft
(yoghurtpotjes,
botervlootjes, tubes,
champignonbakjes,...)
Aluminiumfolie

Op je afvalkalender staan alle data van inzameling.
Denk eraan: ILvA komt voor het laatst de gele zakken halen op maandag 10 oktober 2011.
Daarna mogen ze niet meer worden aangeboden!
Vanaf maandag 17 oktober 2011 kan je enkel terecht met je restafval in de
ondergrondse afvalcontainers.

Meer info?
Je kan steeds terecht voor vragen bij:
ILvA:
053 83 88 48 of 053 85 85 45
vzw Parol: 053 70 64 44

Woonwinkel:
		
Dewaco-Werkerswelzijn:

053 73 24 26
053 77 33 90

VU: Henk Geeroms - Industrielaan 18 - 9320 Aalst

