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HET RECYCLEPUNT

Gebruik
je hoofd
om klein
elektro te
recycleren
Laat afgedankte apparaten
niet rondslingeren. Hebben ze
een stekker of batterijen?
En zijn ze kleiner dan je hoofd
(< 25 cm)? Wees slim en
breng ze gratis binnen.

WAT PAST ER IN
HET RECYCLEPUNT?

Je hoofd heb je altijd bij. En da’s onge
veer de maat voor klein elektro: toestel
len met als grootste afmeting (Lengte/
Breedte/Hoogte) maximaal 25 centimeter.
Het gaat om heel wat elektrische of elek
tronische apparaten die je gebruikt voor
huishoudelijke taken.
• Keukenapparaten: waterkoker,
broodrooster, friteuse, elektrisch
mes, keukenrobot, wafelijzer,
mixer ...
• Badkamertoestellen: elektrische
tandenborstel, haardroger, scheer
apparaat, ladyshave, krultang ...
• ICT: laptop, tablet, computeracces
soires, vaste telefoon, gsm, lader ...

• Audiovisueel: koptelefoon, micro
foon, mp3-speler, audio- en video
apparaten ...
• Gereedschap: boormachine, schuur
machine, zaklamp ...
• Ander elektro: horloge, strijkijzer,
digitale thermometer, verlichting …
Ook kapotte lampen mag je meebrengen
naar de RecyclePunten.

WAT MET ELEKTRO
GROTER DAN 25 CM?

Met grotere apparaten ben je welkom
in het recyclagepark. Is je toestel nog
bruikbaar? Breng het dan naar de Kring
winkel. Zo doe je er iemand anders een
plezier mee.

VOORWOORD

Beste lezer,
Het jaareinde nadert met rasse schreden. Dit betekent dat u gewoontegetrouw een
nieuwe afvalkalender in de brievenbus krijgt. De inwoners van Knokke-Heist werden
vorig jaar met een aantal wijzigingen geconfronteerd. De nachtophalingen, de nieuwe
kleur van de restafvalzakken en de abonnementenservice voor het tuinafval. Voor
2018 werd ook de afvalkalender in een nieuw jasje gestoken.
In dit magazine nemen we u mee de afvalarme toer op: tips voor een vlot bezoek aan
het recyclagepark, hoe correct uw afval aanbieden en enkele veelgestelde vragen.
We nemen u ook mee achter de schermen van het PMD sorteercentrum in Brugge.
AGSO Knokke-Heist streeft naar een efficiënt en verantwoord afvalbeheer. De nadruk
ligt op het correct sorteren. Een correcte sortering is immers van essentieel belang
voor een hoogstaande recyclage die er voor zorgt dat we niet steeds nieuwe grondstoffen moeten benutten. Daarom vindt u bij de afvalkalender ook de sorteerwijzers
terug die u op weg kunnen helpen om goed te sorteren. In de komende jaren zal er
verder aandacht besteed worden aan allerlei acties die een bijkomende hulp zijn om
het sorteren onder de knie te krijgen en onze afvalberg te verkleinen.
Ondertussen wens ik u reeds veel inspiratie voor de organisatie van afvalarme eindejaarsfeesten.

Veel leesplezier,
Graaf Leopold Lippens
Burgemeester Knokke-Heist
Voorzitter AGSO Knokke-Heist

AGSO KNOKKE-HEIST
VERANTWOORDELIJKE UITGEVER Rudi Neirynck, ’t Walletje 104 bus 101, 8300 Knokke-Heist
WERKTEN AAN DIT NUMMER MEE Sanne Rotsaert, Frank Lippens en Nathalie Decuypere
VORM EN DRUK Karakters, Gent
Het magazine en de kalender werden gedrukt op 100% gerecycleerd FSC-papier.
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Geef uw
PMD-afval
een nieuw
leven
Beste lezer,
U zult het zelf ook wel eens opgemerkt hebben: waarom
mogen bepaalde plastics, zoals bijvoorbeeld yoghurt
potjes of margarineschaaltjes, niet in de PMD-zak?
Nu belanden ze bij het restafval of brengt u ze naar het
recyclagepark. In samenwerking met Fost Plus en een
aantal andere gemeenten wil Knokke-Heist deze inza
meling het liefst vergemakkelijken.
P+MD is het proefproject waarbinnen de haalbaarheid
van deze uitgebreide inzameling wordt onderzocht.
Concreet wordt de blauwe PMD-zak vervangen door een
paarse P+MD-zak. Daarin mag u, naast de gebruikelijke
PMD, ook harde plastics zoals vlootjes, schaaltjes en potjes
sorteren. Mogelijk komen daar nog zachte plastics zoals
folies en zakken bij.
Knokke-Heist is voorstander om alle plastics in één zak
te verzamelen: afval sorteren is reeds goed ingeburgerd,
en op deze manier kunnen we nog betere resultaten
behalen. Dit maakt het sorteren een stuk eenvoudiger.
Wanneer alle plastics in één zak mogen zal alles eenvoudig thuis opgehaald kunnen worden.
Wij hopen binnenkort de resultaten te ontvangen, samen
met een antwoord van Fost Plus zodat in de loop van
2018 duidelijkheid komt.
Succes met sorteren,
Annie Vandenbussche
Schepen Milieu en Natuur
Bestuurder AGSO Knokke-Heist
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De PMD-zak buitenzetten en daarmee
is de kous af! Of vraagt u zich soms
wel eens af waarom het sorteren zo
belangrijk is? Lees hieronder welke
weg uw PMD-afval aflegt nadat het bij u
aan de voordeur wordt weggehaald en
waarom correct sorteren bij u thuis
van groot belang is.

RECYCLEREN

PROEFPROJECTEN
P+MD
Sinds begin dit jaar lopen in zes Belgische
gemeenten (Aalter, Wervik, Waregem,
Frameries, Hannut en Marchin) proef
projecten om nieuwe scenario’s voor de
PMD-inzameling uit te testen. Bedoeling is
om na te gaan of de inzameling van PMDafval in de toekomst uit kan worden gebreid naar andere soorten verpakkingen.

WAT IS P+MD?

Plastic is een uitvinding die erg duurzaam
genoemd mag worden uit het oogpunt van
productontwikkeling. Zo kan het bijna niet stuk en
kan het in veel gevallen volledig gerecycleerd worden.
Plastic is echter vanuit het oogpunt van milieu
allesbehalve duurzaam. Het zorgt voor CO2- uitstoot,
omdat het olie als grondstof heeft.

P+MD is de naam van een reeks proefprojecten die de haalbaarheid onderzoeken
van een uitgebreide PMD-inzameling.
Concreet wordt de blauwe PMD-zak in
deze gemeenten vervangen door een
paarse P+MD-zak. Daarin mogen de bewoners naast de gebruikelijke PMD ook
harde plastics zoals vlootjes, schaaltjes
en potjes sorteren. Afhankelijk van het
scenario komen daar nog zachte plastics
zoals folies en zakken bij. In totaal nemen
meer dan 120.000 Belgen deel aan het
proefproject.

WAT IS DE BEDOELING?
Binnen het P+MD-proefproject onderzoeken
we onder meer de volgende zaken:
• Participatie van de bevolking
• Kost van de inzameling
• Impact op de technische processen in
de sorteercentra
• Duurzaamheid van de recyclage
Afhankelijk van de resultaten kan het
Belgische inzamelscenario in de toekomst
aangepast worden.
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PMD

WAARVOOR STAAT PMD
PRECIES?

PMD staat voor Plastic (flessen en
flacons), Metaal en Drankkarton (Tetra
pack).

WAAR WORDEN DE BLAUWE
ZAKKEN HEENGEBRACHT?

De zakken die thuis worden opgehaald
worden rechtstreeks naar het sor
teercentrum in Brugge gebracht. Daar
worden ze gesorteerd op verschillende
stromen: Metalen (ijzer, aluminium),
tetraverpakkingen, PET-flessen (wit,
blauw en groen), HDPE-verpakkingen
(bijv. plastic flacons voor wasmiddelen)
en natuurlijk de blauwe zakken zelf. Het
sorteercentrum in Brugge verwerkt jaar
lijks 20.000 ton PMD-afval.

WAT GEBEURT ER MET
DE BLAUWE ZAKKEN VAN
KNOKKE-HEIST?

De zakken van Knokke-Heist worden
in een aparte ruimte gestort. In het
sorteercentrum van Brugge wordt het
PMD-afval van de verschillende afval
beheerders steeds apart gehouden. Dit
PMD wordt per afvalbeheerder ook apart
verwerkt. Op die manier kan men zien
in welke regio’s er goed of minder goed
gesorteerd wordt. Knokke-Heist scoort
met een residu van 16% gemiddeld. Het
residu is wat er in de PMD-zakken zit en

niet gerecycleerd kan worden. Er wordt
naar gestreefd om dit percentage onder
de 10% te krijgen.

verwerkers zullen van de balen korrels
maken om hiermee nieuwe materialen
te produceren.

WAT ZIJN DE STAPPEN IN HET
SORTEERPROCES?
STAP1 De blauwe zakken worden met

WAT KAN ER VAN HET
GERECYCLEERDE MATERIAAL
GEMAAKT WORDEN?

een soort trommelmachine open ge
scheurd. Het PMD-afval wordt zo mooi
over de loopband verspreid.

STAP 2 Met magneten wordt dan eerst
het metaal eruit gepikt.

STAP 3 De machine gaat via optische
lezing de PET-flessen, shampooflessen,
HDPE- en tetraverpakkingen van elkaar
scheiden. Ze scheidt de fracties van
elkaar met een nauwkeurigheid van 95%
en tegen een tempo van 5.000 kg per uur.

STAP 4 De PET-flessen worden per
kleur gesorteerd. De kleurzuiverheid die
behaald wordt is meer dan 97%. Deze
hoge kwaliteitseisen zijn nodig om ze
als hoogwaardige grondstoffen te kun
nen hergebruiken. Na de verschillende
optische sorteringen wordt nog een
manuele nacontrole uitgevoerd om de
zuiverheid te verhogen.

STAP 5 Alles wordt in balen geperst
en afgevoerd naar verschillende ver
werkers in binnen- en buitenland. Deze

Van de gerecycleerde materialen kun
nen vele nieuwe toepassingen gemaakt
worden. Zo kunnen van gerecycleerd
aluminium bijvoorbeeld nieuwe blikjes
gemaakt worden, maar ook...een nieuwe
fiets. PET-flessen kunnen onder meer
gebruikt worden als textielvezel voor
truien en T-shirts, maar ook voor matras
sen of tapijten.
Dankzij de recyclage van PMD-afval kun
nen nieuwe grondstoffen geproduceerd
worden die een lage CO2 uitstoot geven.
Plastic en drankkarton kunnen voor 75%
gerecycleerd worden en metaal zelfs
voor 100%. Vandaar dat ons PMD goed
gesorteerd moet worden: Hoe beter we
sorteren, hoe meer we kunnen gebrui
ken voor nieuwe producten.
Geef uw PMD ook nieuw leven door
beter te sorteren!
Wilt u nog eens nalezen hoe u het best
kunt sorteren? Ga dan zeker kijken op
https://www.fostplus.be/nl/sorterenrecycleren/alles-over-sorteren/pmdsorteren/correct-pmd-sorteren
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VEEL
GESTELDE
VRAGEN
WAAROM MOGEN
ER GEEN
YOGHURTPOTJES
EN MARGARINE
SCHAALTJES IN
DE BLAUWE ZAK?
De sorteerregels voor PMD worden op
gesteld door Fost Plus, een organisme
voor recyclage opgericht door voedsel
producenten en distributiebedrijven.
Vanuit de wetgeving worden aan Fost
Plus bepaalde recyclagepercentages
van verpakkingen opgelegd. Fost Plus
heeft bijgevolg geen verplichting om alle
verpakkingen te recycleren.
Fost Plus kiest daarom voor verpak
kingen die eenvoudig kunnen worden
gerecycleerd (bijvoorbeeld drankver
pakkingen) via de blauwe zak. Andere,
moeilijk recycleerbare verpakkingen
(zoals yoghurtpotjes) laat men liever bij
het restafval.

MIJN
HUISVUILZAKKEN
WORDEN
OPENGEBETEN
DOOR MEEUWEN.
HOE VOORKOM IK DIT?
WAT ALS MIJN BLAUWE
PMD-ZAK GEWEIGERD
WORDT MET EEN RODE
STICKER?
De ophalers krijgen de specifieke op
dracht om de aangeboden PMD-zakken
visueel te controleren. Wanneer de zak
ken afval bevatten dat er niet in thuis
hoort, worden ze niet meegenomen.
De ophalers kleven in dat geval een rode
sticker op de zak. Je moet de fout gesor
teerde voorwerpen dan uit de zak halen,
het voorste luik van de sticker afscheu
ren, en de PMD-zak bij de volgende
inzameling opnieuw buiten plaatsen.
Voor papier en karton bestaat een gelijk
aardige procedure. Wie de geweigerde
zak niet terug binnenhaalt, riskeert een
boete voor sluikstorten. Raadpleeg de
sorteerregels voor PMD om te weten te
komen wat je fout hebt gedaan.

Dit probleem doet zich steeds vaker
voor. Kleine trucjes kunnen soms
helpen. Zo is het aan te raden om voe
dingsresten, zeker vlees en vis, extra te
verpakken zodat de vogels dit niet kun
nen ruiken. Zakken worden bij voorkeur
‘s avonds laat aangeboden eerder dan
ze in de vooravond al buiten te zetten.
Voor alle duidelijkheid: onze ophalers
dienen steeds alle afval op te ruimen dat
bij het laden op de grond belandt. Afval
dat voor het ophalen reeds op de grond
lag (omwille van dieren of de wind),
moet door de inwoners zelf worden
opgeruimd.

HOREN ALLE
SPUITBUSSEN BIJ
GEVAARLIJK AFVAL?

Zeker niet. Alle metalen spuitbussen
van voedingsmiddelen (slagroom, …)
en cosmetica (haarlak, deodorant, …)
mogen mee in de PMD-zak.

MAAR Spuitbussen met verf, smeerolie
of andere technische producten horen
wel bij het gevaarlijk afval. Dit kan
allemaal gratis worden ingeleverd op
het recyclagepark.
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Op pad met Dimitri
de milieucontroleur
van Horizon Net

Dimitri Devoogdt
43 jaar
Sinds 2002 Milieucontroleur
bij Horizon net, voordien twee
jaar milieucontroleur bij de
Milieudienst van Knokke-Heist.

“Z

oals steeds begint mijn werkdag
op het bureau van Frank Lippens
voor een briefing, samen met
mijn collega’s Chris Osaer, Sven Galle
en Dimitri Dupont.
Onze hoofdtaak bestaat eruit om de
straten van Knokke-Heist te allen tijde
proper en netjes te houden. Dit klinkt
simpel maar houdt meer in dan je zou
denken. Gezien de reputatie van Knok
ke-Heist als nette toeristische badstad
beginnen we dagelijks met het nazien
van de winkelstraten in het centrum.
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Sluikstorten worden steeds met voor
rang opgeruimd. Bij het opruimen
zoeken we steeds ter plaatse naar be
wijslast om te kunnen achterhalen wie
de dader is, zodat we een opruimkost
kunnen aanrekenen.
Bij verkeerd aangeboden afval trachten
we steeds te achterhalen wie dit heeft
geplaatst om deze mensen te sensi
biliseren en ze hun afval terug binnen
te laten nemen. Indien we dit niet kun
nen achterhalen wordt de zak of doos
afgestickerd zodat de eigenaar alsnog
de kans heeft om het afval op te ruimen.

“Onze hoofdtaak
bestaat eruit
om de straten van
Knokke-Heist te allen
tijde proper en netjes
te houden.”

Staat het afval er daags nadien nog dan
wordt dit door ons met de camionette
verwijderd en wordt een opruimkost
aangerekend.
Tijdens de vakantieperiodes ruimen we
direct alle sluikstorten en eventueel ver
keerd aangeboden afval op, wat niet wil
zeggen dat we geen opruimkosten zul
len aanrekenen. Samen met de andere
collega’s controleren we dagelijks zo goed
als alle straten van de gemeente, zoda
nig dat wekelijks het volledige gebied
wordt gecontroleerd. Onze camionette
rijdt 7 op 7 dagen rond en deze wordt
bestuurd door mijzelf of een collega,
met een wekelijkse beurtrol. De andere
collega’s en mijzelf hebben elk ook een
scooter ter beschikking om de controles
en sensibilisaties uit te voeren.
Wij besteden ook aandacht aan oneigen
lijk gebruik van de openbare korven, de
‘vuilbakjes’ zoals ze zeggen. Op sommi
ge plaatsen kan je hier echt van ‘plaag’
spreken. Het misbruik van deze korven
om huisvuil in te deponeren gebeurt

DE MILIEUCONTROLEUR

in sommige buurten systematisch en
dagelijks. In samenspraak met het AGSO
zullen we hier binnen afzienbare tijd
onze prioriteit van maken. Dit ontwijk
gedrag kost de gemeente massa’s geld
en stoot mij echt tegen de borst.
Indien men het huisvuil niet kan aan
bieden volgens de kalender kan men te
allen tijde gebruik maken van één van
de zes ondergrondse betaalcontainers.
Deze werken met een muntinworp van
2 euro, de prijs van een restafvalzak. Ik
ledig op geregelde tijden de geldlades en
controleer dagelijks de toestand van deze
containers. Het gebeurt wel eens dat er
een container verstopt zit en dan gaan we
die zo snel mogelijk deblokkeren.
Eventuele meldingen van sluikstorten of
verkeerd aangeboden afval of niet opge
haald afval worden overdag steeds met
voorrang behandeld. Deze worden ons
gemeld via het AGSO Knokke-Heist.
Er is ook steeds iemand van ons van
telefoon permanentie buiten de kantoor
uren en in het weekend.
Wij zien er uiteraard ook op toe dat onze
collega’s van de ophaling hun job correct
hebben uitgevoerd en rapporteren dit
indien nodig. Het gebeurt wel een dat
we door onvoorziene omstandigheden
moeten bijspringen. Verkeerd gepar
keerde voertuigen, werfvoertuigen of
wegenwerken zijn vaak de oorzaak van
niet opgehaald afval.
We controleren systematisch ook de glas
containers op vullingsgraad en netheid.
Indien er aanvragen zijn voor het ophalen
van grof huisvuil doen we een controle
van het aangeboden materiaal. Iedere
vrijdag kan het grof huisvuil worden opge
haald. Dit is op afroep en tegen betaling.

Als ik met de camionette rij moet ik
regelmatig gaan ‘lossen’ in de Sluisstraat
naast het recyclagepark. Vroeger was
dit rechtstreeks in de oven, nu is dit in
de bunker die dienst doet als overslag
sinds de buiten dienst stelling van de
oven, ongeveer een jaar geleden.
Het leveren van de rolcontainers voor
tuinafval nemen wij ook voor onze
rekening. Sinds het afschaffen van
het huis-aan-huis ophalen van tuinafval
in zakken en de introductie van de
comfortdienst op afroep met 240 liter
containers hebben we al 250 contai
ners moeten uitleveren. Het verwondert
mij dat er niet meer zijn, misschien is
het nog niet genoeg gekend bij
de inwoners.
Er is veel variatie in onze job, eind
december verdelen we tussendoor
ook de afvalkalenders, omdat dit niet
doenbaar is voor de postbode; met de
acht verschillende ophaalzones binnen
onze gemeente.
Op het einde van onze dagtaak is er
steeds een debriefing met de Materialen
manager en maken we bij een vaststel
ling met bewijslast een dossier voor
aanrekening van de opruimkost over aan
het AGSO.
Ik vind het een zeer aangename job
waar ik veel voldoening uithaal. Ik zie
dagelijks dat we samen met de ophaal
ploegen en de straatvegers ons steentje
bijdragen aan een de reputatie van
Knokke-Heist, een nette badstad: en net
is zoveel mooier!
Hierbij een oproep aan allen die hier
wonen of onze gemeente bezoeken:
hou het proper.”
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GROOT HUISVUIL

Ophaling
groot huisvuil
WEKELIJKS OP VRIJDAG
OP AANVRAAG
WAT MAG U AANBIEDEN ?

Afvalstoffen die te groot of te zwaar zijn om in de gewone rest
afvalzakken te stoppen en die niet meer hergebruikt of gerecy
cleerd kunnen worden zoals: meubelstukken, vloerbekleding
(tapijt) en matrassen, plastieken buizen, houten planken…

WAT MAG NIET ?

Wit- en bruingoed of AEEA (Afgedankte Elektrische en Elektro
nische Apparaten), autobanden, krengen, klein chemisch afval
(kga) en bouw- en sloopafval.

HOE AANVRAGEN ?
1. Via een formulier dat aangevraagd kan worden bij AGSO
Knokke-Heist

2. Een overschrijvingsformulier met het te betalen bedrag van
€ 90 wordt vervolgens naar u opgestuurd. Als er betaald
werd voor woensdag kan de ophaling de vrijdag daaropvol
gend plaats vinden.

3. Pas na overschrijving komt u op de lijst van de ophaal
ronde.
Per aanbieding maximum 2m3 buiten plaatsen. Losse stukken samenbinden tot een pakket van max. 2 meter lang en
1 meter breed. Losse metalen scheiden van het brandbaar
gedeelte.

Tip!
Kijk eerst of de
afgedankte spullen
(her)bruikbaar zijn
voor de Kringwinkel.
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De Kringwinkel
Alle herbruikbare goederen (huisraad, meubelen,
textiel, elektro, enz.) kunt u naar de Kringwinkel
brengen. Indien gewenst komt men de herbruik
bare goederen bij u thuis ophalen. U dient hiervoor
een afspraak maken met de dispatching.
Alle goederen worden geselecteerd, opgepoetst en
overzichtelijk gepresenteerd in één van de kring
winkels van ‘t Rad. Op die manier krijgen goederen
een tweede leven en helpt u mee aan een beter
milieu (recyclage!) en aan de sociale tewerkstel
ling in de Kringwinkels.
En mocht u zelf eens een bezoekje willen brengen:
in het Ecocafé kunt u genieten van een tas koffie,
soep of een lunch.
De Kringwinkel
Kursaalstraat 55 B
8300 Knokke-Heist
Tel. 050-34.94.00
www.dekringwinkel.be/tradt

BETAALCONTAINERS
Zet je vuilniszakken buiten
tussen 18.30 en 22.00 uur op
de ophaaldag. Of deponeer je
restafval op elk moment
in de betaalcontainers.

Als u uw restafval niet aanbiedt
volgens de ophaaldagen op uw afval
kalender dan kunt u uw restafval
deponeren in één van de zes onder
grondse BETAALCONTAINERS mits een
muntinworp van € 2.

Het RESTAFVAL dat u in deze contai
ners deponeert, dient u steeds in
een plastic zak aan te bieden.
Het gebruik van een reglementaire zak
van Knokke-Heist is NIET verplicht.
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Op naar het
recyclagepark
tips voor een
vlot bezoek

Een bezoek aan het recyclagepark is nuttig,
maar mag ook niet te lang duren. Met enkele
eenvoudige tips spaart u heel wat tijd uit.

1. Het begint al bij u thuis. Wat u thuis
sorteert, moet u niet meer op het
park zelf bij elkaar zoeken.
Kan niet alles in één keer naar het
recyclagepark gebracht worden?
Breng dan eerst de ene afvalsoort en
daarna de andere in plaats van heen
en weer te rijden met verschillende
afvalsoorten.

2. Maak optimaal gebruik van de huisaan-huisophaling voor rest- en
PMD-afval alsook papier en karton.
Ook tuinafval kunt u via een abon
nementenservice aan huis laten
ophalen (zie pagina 13). Kijk dus
eerst of het wel nodig is om naar het
recyclagepark te rijden.
Vergeet u altijd wanneer het afval
wordt opgehaald? Daarvoor dient
de afvalkalender. Deze vindt u
bijgevoegd in dit magazine, en ze
staat ook op de website van AGSO
Knokke-Heist. Bovendien is er ook de
Recycle-app die bij iedere ophaaldag
een melding geeft welke fractie u
buiten mag plaatsen.

3. Probeer bij het inladen zoveel moge
lijk rekening te houden met de struc
tuur van het recyclagepark.
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Zorg ervoor dat wat je het eerst moet
uitladen vooraan ligt zodat u niet
nodeloos rond moet rijden op het
recyclagepark. U kunt het plannetje
vinden op http://www.agsoknokkeheist.be/afval/recyclagepark/watmag-ik-aanbieden.aspx
Vergeet ook zeker niet het afval met
een zeil af te denken als u met een
aanhangwagen naar het recyclage
park komt.

4. Ga tijdens minder drukke momenten
en kijk op voorhand zeker de ope
ningsuren na. Zaterdag is het vaak
veel drukker. Als u de mogelijkheid
heeft, kiest u er dus best voor om
op een ander moment te gaan. Op
donderdagavond bijvoorbeeld is het
recyclagepark geopend tot 20u45.

5. Vergeet niet uw toegangskaart voor
het recyclagepark mee te brengen.
Geef aan de ingang duidelijk aan
wat u mee heeft. Als u niet zeker
bent waar u bepaalde zaken moet
deponeren, spreek dan zeker één
van onze parkwachters aan om u te
helpen.

RECYCL AGEPARK

BRENG
INJECTIENAALDEN NAAR
HET RECYCLAGEPARK
Injectienaalden behoren tot klein en gevaarlijk afval
(kga). De naalden bij het restafval of in de pmd-zak
gooien is dan ook absoluut verboden. Ze kunnen uzelf en
ook de afvalophalers ernstig verwonden. Injectienaalden
kunnen gratis naar het recyclagepark worden gebracht.
Al moet u ze wel eerst in een naaldcontainertje steken. Die containers kunt u gratis afhalen op het
recyclagepark. Deze regeling is enkel van
toepassing voor particulieren.

BEZIT U NOG GEEN TOEGANGSKAART
VOOR HET RECYCLAGEPARK?

Op de website van AGSO Knokke-Heist kunt u een
aanvraagformulier downloaden. U kunt dat afgeven
aan de ingang van het recyclagepark. U mag reeds
afval meebrengen bij uw eerste bezoek. Uw kaart zal
dan aangemaakt worden en bij een volgende beurt
zal deze klaar liggen aan de ingang.

HOE BEKOMT U EEN TOEGANGSBADGE
BIJ UW EERSTE BEZOEK AAN HET
RECYCLAGEPARK?
INWONERS VAN KNOKKE-HEIST
Via uw identiteitskaart (of een vervangend officieel
document) kan de parkwachter nagaan of u in
Knokke-Heist gedomicilieerd bent.
TWEEDE VERBLIJVERS
Via het aanvraagformulier kan u bij uw eerste bezoek
een toegangsbadge aanvragen.
Voeg hierbij een kopie van de eerste pagina van uw
eigendomsakte of uw laatste bewijs van betaling
belasting op tweede verblijf zodat de parkwachter
kan nagaan of u effectief een eigendom in KnokkeHeist bezit.
Denk eraan aangifte te doen op het gemeentehuis
indien u recent eigenaar bent geworden van een
tweede verblijf. Indien u dit nog niet hebt gedaan
kan er geen toegangskaart worden verleend!
LANGDURIGE HUURDERS (MEER DAN 1 JAAR)
Via het aanvraagformulier kan u bij uw eerste bezoek
een toegangsbadge aanvragen.
Gelieve een kopie van de eerste pagina’s van uw
huurcontract te voegen bij het aanvraagformulier

OPENINGSUREN
Ma

10u - 11u45

14u - 16u45

Di

10u - 11u45

14u - 16u45

Wo

10u - 11u45

14u - 16u45

Do

10u - 11u45

14u - 20u45

Vr

10u - 11u45

14u - 17u45

Za

10u - 17u45

-

Zo

Gesloten

Zondagen en wettelijke feestdagen, alsook
op 26/12 en 2/1, is het recyclagepark
gesloten. Op kerstavond (24 december) en
oudejaarsavond (31 december) sluit het
recyclagepark vroeger dan normaal. Het is
op die dagen gesloten vanaf 15.45 uur.

Recyclagepark
Sluisstraat 82
8300 Knokke-Heist
Tel. 050 62 51 84
www.knokke-heist.be/natuur-enmilieu/afval/recyclagepark

HANDELAARS (ZELFSTANDIGEN, KMO, ...)
Via het aanvraagformulier kan u bij uw eerste bezoek
een toegangsbadge aanvragen. U heeft echter geen
recht op gratis beurten.
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Ophaling
tuinafval
WANNEER GEBEURT DE OPHALING?

De ophaling gebeurt op vrijdag: wekelijks (35 beurten) of
tweewekelijks (24 beurten).
Op de ommezijde vindt u een kalender met alle ophaaldagen.
Tijdens de wintermaanden zijn er minder ophalingen.

WILT U EEN ABONNEMENT VOOR DE OPHALING
VAN TUINAFVAL NEMEN?
1. Vul het aanvraagformulier hieronder in en bezorg het aan
AGSO Knokke-Heist.
AGSO Knokke-Heist, ’t Walletje 104 bus 101,
8300 Knokke-Heist
afvalbeheer@agsoknokke-heist.be
U kan het aanvraagformulier ook invullen op onze website
www.agsoknokke-heist.be/afval/afvalophaling/ophalingtuinafval

In Knokke-Heist kan u wekelijks
of tweewekelijks uw tuinafval
laten ophalen met een
abonnementenservice.

2. AGSO Knokke-Heist bezorgt u per post een overschrijvings
formulier. Zodra u betaald hebt, wordt er bij u thuis een
groencontainer bezorgd.

3. Plaats de container op de avond vóór de ophaling na 21u
(donderdagavond) buiten op de stoep.

WENST U GEEN ABONNEMENT?

U kan uw tuinafval ook na 1 januari 2017 nog altijd afleveren
op het recyclagepark met een maximum van 12 gratis beurten
per jaar.

WILT U UW ABONNEMENT VOOR DE OPHALING
VAN TUINAFVAL STOPPEN?

Laat het weten aan AGSO Knokke-Heist
via e-mail: afvalbeheer@agsoknokke-heist.be of per brief:
AGSO Knokke-Heist, ’t Walletje 104 bus 101, 8300 Knokke-Heist.
Vermeld zeker uw adres.

OPHALING TUINAFVAL AANVRAAGFORMULIER
CONTACTGEGEVENS
Naam

Voornaam

Straat

Nummer

Gemeente
E-mail
Telefoon

GSM

BTW Nummer

OPHAALADRES Gelieve aan te vinken wat van toepassing is
Ophaaladres is hetzelfde adres als bij de contactgegevens
Ophaaladres is NIET hetzelfde adres als hierboven bij de contactgegevens. Dit is het ophaaladres
Naam
Straat

Voornaam
Nummer

Gemeente
GROENCONTAINERS Gelieve te omcirkelen welk abonnement en hoeveel groencontainers u wenst.
Abonnement:
24 beurten
35 beurten
Aantal containers:
1 container
2 containers

T UIN A F VA L

KOSTPRIJS ABONNEMENT
1 CONTAINER
240 LITER

2 CONTAINERS
2 X 240 LITER

Tweewekelijkse
ophaling
24 beurten

€ 197

€ 302

Wekelijkse
ophaling
35 beurten

€ 287

€ 440

Per groencontainer betaalt u een eenmalige waarborg
van € 40. Deze waarborg krijgt u terug als u uw abonne
ment stopt en uw groencontainer in goede staat inlevert.
Al deze prijzen zijn incl. 21% BTW

HEBT U VRAGEN?
WENST U MEER INFO?
Neem contact op met
AGSO Knokke-Heist
afvalbeheer@agsoknokke-heist.be
Tel.: 050 44 25 00

OPHALING 2018
TUINAFVAL
Tijdens de winter wordt het
tuinafval minder frequent op
gehaald. De ophaling gebeurt
telkens op vrijdag. Plaats uw
container(s) op de avond vóór
de ophaling (donderdagavond)
buiten op de stoep.
tweewekelijks 24 beurten
1
week 2
5 januari
2
week 6
9 februari
3
week 10
9 maart
4
week 12
23 maart
5
week 14
6 april
6
week 16
20 april
7
week 18
4 mei
8
week 20
18 mei
9
week 22
1 juni
10
week 24
15 juni
11
week 26
29 juni
12
week 27
6 juli
13
week 28
13 juli
14
week 30
27 juli
15
week 32
10 augustus
16
week 34
24 augustus
17
week 35
31 augustus
18
week 36
7 september
19
week 38
21 september
20
week 40
5 oktober
21
week 42
19 oktober
22
week 45
9 november
23
week 47
23 november
24
week 49
7 december

wekelijks 35 beurten
1
week 2
5
2
week 6
9
3
week 10
9
4
week 12 23
5
week 14
6
6
week 15 13
7
week 16 20
8
week 17 27
9
week 18
4
10
week 19 11
11
week 20 18
12
week 21 25
13
week 22
1
14
week 23
8
15
week 24 15
16
week 25 22
17
week 26 29
18
week 27
6
19
week 28 13
20
week 30 27
21
week 31
3
22
week 32 10
23
week 33 17
24
week 34 24
25
week 35 31
26
week 36
7
27
week 37 14
28
week 38 21
29
week 39 28
30
week 40
5
31
week 41 12
32
week 42 19
33
week 45
9
34
week 47 23
35
week 49
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AGSO KNOKKE-HEIST
‘T WALLETJE 104 BUS 101
8300 KNOKKE-HEIST

januari
februari
maart
maart
april
april
april
april
mei
mei
mei
mei
juni
juni
juni
juni
juni
juli
juli
juli
augustus
augustus
augustus
augustus
augustus
september
september
september
september
oktober
oktober
oktober
november
november
december

