Vuilnis/Afvalverwerking
Déchets
Müllabfuhr
Laat de gemeenschap toch niet opdraaien voor de
kosten om die rommel te laten weghalen. Verplicht
de syndicus niet tot het nemen van onaangename
boete maatregelen. Volg de richtlijnen van de
gemeente dan is iedereen tevreden en de
gemeenschap wordt niet opgezadeld met de kosten
en een slechte reputatie bij de gemeente.
Arrêtez de faire payer la communauté pour le
déblayage de ces ordures ! N'obligez pas le syndic
à prendre des mesures désagréables. Suivez les
consignes de la commune. Dans ce cas tout le
monde sera content; notre communauté n'aura plus
de frais supplémentaires et plus de mauvaise
réputation auprès de la commune.

PMD

•

Toegelaten
papieren zakken & kartonnen dozen
(verpakkingen), kranten, tijdschriften, folders,
boeken, schrijf- & machinepapier.

•

Verboden
vuil of vet papier, cellofaanpapier,
behangselpapier, aluminiumfolie.

Verpakkingen volledig leeg aanbieden in blauwe PMD
-zak.
•

•

Toegelaten:
plastic flessen en flacons;
metalen verpakkingen (ook: spuitbussen van
voedingsmiddelen en cosmetica, aluminium
schaaltjes en bakjes, metalen deksels en doppen);
drankkartons;
Verboden:
alle andere plastic verpakkingen zoals plastic potjes
en vlootjes, folie of film, plastic zakken;
alle andere plastic voorwerpen;
verpakkingen die giftige of bijtende middelen bevat
hebben;
aluminiumfolie;
piepschuim.

Tuinafval
In reglementaire composteerbare tuinafvalzakken
aanbieden of als bundel (afmeting 50 tot max 70 cm)

Lassen sie die Gemeinschaft nicht fürzusätzliche
Müllkosten aufkommen! Bitte, zwingen Sie
außerdem unserer Syndicus nicht unangenehme
Maßnahmen zu treffen. Folgen Sie den Richtlinien
der Gemeinde. In diesem Fall wird jeder zufrieden
sein, wird die Gemeinschaft keine extra Kosten
mehr haben und wir bekommen einen besseren Ruf
bei der Gemeinde.

•

Toegelaten:
alle tuinafval, nl. gazonmaaisel, klein snoeihout,
verwelkte bloemen, plantenresten en bladeren.

•

Verboden
Geen boomwortels, keukenafval, aarde en zand,
mest en stenen.

Informeer ook Uw huurders. / Informieren sie auch
ihre Mieter

In doos of bundel
maximum 15 kg per doos of bundel, maximum
formaat dozen: 70x70x40cm en vergeet niet de
plastic folie verwijderen van kranten, tijdschriften en
folders

Papier en karton

Restafval
Huishoudelijk afval dat niet in aanmerking
komt voor recyclage, uitsluitend in de
reglementaire huisvuilzak (gele kleur).
Let wel: PMD, vloeistoffen, klein gevaarlijk
afval, papier, karton en glas horen niet thuis in
deze huisvuilzakken.

Waar moeten deze zakken naartoe
Zet ze niet aan de straat maar in het daarvoor
bestemde afval ruimte in het Nova Park
Bredeweg (Elektriciteitscabine Nova Park,
kantoor Syndicus)

Glas
Glazen retourflessen horen uiteraard niet in de
glascontainer, maar moeten teruggebracht
worden naar de winkel. In ruil krijgt u statiegeld
terug.
Flessen die niet teruggenomen worden, horen
wel in de glascontainer thuis. Metalen deksels
van bokalen horen net als kroonkurken bij het
PMD.

Containerpark
•

Containerpark De Haan Duinenweg 32
Openingsuren:

Verkoop officiële vuilniszakken :
•

oktober t/m maart: di t/m za van 10-11.45u en van 13-17u
april t/m september: di t/m za van 10-11.45u en van 14-18u

De voorgeschreven huisvuilzakken zijn te koop
in het Gemeentehuis, Infocenter Tramstation,
Syndicus Nova Park (zaterdagochtend) en bij
verscheidene plaatselijke handelaars o.a., Doe
het zelf Pieters Bredeweg 79, Delhaize
Stationsstraat 8 en Smatch Grotestraat 111
Kosten:
De reglementaire huisvuilzakken (gele kleur)
€ 1,00/zak of € 20,00/rol
€ 0,70/zak of € 14,00/rol
(40 liter zakken)

•
•

Waar staan de Glascontainers:
•

Glascontainer
•
Bredeweg (t.h.v. Holliday Village)
•
Zandstraat (hoek Bredeweg)

•

Wat kunt U daar kwijt.? Een incomplete opsomming::
Piepschuim, vlak glas, barbecues, tuinmeubelen,
fietsen, puin, meubels, verfpotten, olie……….
Identiteitskaart of badge
Aan de slagboom bij de ingang van het containerpark
staat een zuil die uw identiteitskaart leest.
Tweede verblijvers, kunnen op het containerpark
terecht met een toegangskaart (badge). Deze badge
dient éénmalig aangekocht te worden bij de dienst
Ontvangst op het gemeentehuis. De badge kost €
4,00.
Het is niet helemaal gratis .
Bij de uitgang wordt uw identiteitskaart of badge
gelezen en betaalt u met Bancontact/Mistercash
bankkaart of met muntstukken (50 cent, € 1,00 en €
2,00) aan de terminal. Desgewenst kunt u een ticket
krijgen.
De toegangsprijs van € 1,00 wordt dus aan de
uitgang betaald.
Betalen aan de parkwachter kan niet. Bankbiljetten
worden niet aanvaard door de terminal.

De reglementaire blauwe
PMD-zakken
€ 0,25/zak of
€ 5,00/rol
€ 0,15/zak. (kleine zakken)

De reglementaire composteerbare tuinafvalzakken
€ 0,60/zak of
€ 12,00/pak

Extra informatie :
•
•

Deze informatie is bijgewerkt september 2009
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