AFVALINZAMELING KNOKKE-HEIST
TWEE BELANGRIJKE WIJZIGINGEN
VANAF 1 JANUARI 2017

RESTAFVAL, PMD, PAPIER&KARTON
Vanaf 1 januari 2017 mag u uw afval pas
buitenzetten vanaf 21 uur.
Inzamelwagens zullen uitrijden vanaf 22 uur.

ABONNEMENT
VOOR TUINAFVAL

Omdat de vuilniszakken ’s nachts worden
opgehaald, is er minder kans dat ze opengepikt
worden door meeuwen.

Vanaf 1 januari 2017 werken we met
abonnementen voor de inzameling van tuinafval.
U kan kiezen uit twee abonnementen:
> abonnement voor wekelijkse inzameling (35 beurten)
> abonnement voor tweewekelijkse inzameling (24 beurten)
Het abonnement zal verkrijgbaar zijn bij AGSO Knokke-Heist.
Wanneer u uw abonnement sluit, krijgt u een
groencontainer ter beschikking. Telkens u tuinafval
aanbiedt, gaat er een beurt van uw abonnement.
Tot 1 januari 2017 zijn tuinafvalzakken nog steeds te koop.
Maar let op: koop enkel de tuinafvalzakken die u nodig
heeft. Deze kunnen na nieuwjaar ingeruild worden voor
restafvalzakken.
Inzameling tuinafval vanaf 1 januari 2017
> In november, december, januari, februari en maart:
1x per maand
> In april, mei, juni, juli, augustus, september en oktober:
wekelijks of tweewekelijks

Al deze wijzigingen
staan ook in de
Afvalkalender 2017
die u in december
in uw brievenbus
vindt!

U zal uw tuinafval ook nog altijd gratis kunnen afleveren op
het recyclagepark met een maximum van 12 beurten per jaar.

Hebt u vragen? Aarzel niet
om ons te contacteren.

HORIZON NET EN AGSO KNOKKE-HEIST

SAMEN WERKEN
AAN EEN PROPERE GEMEENTE
Horizon Net en AGSO Knokke-Heist
bundelen hun krachten. Vanaf nu gaan
zij samen met u voor minder afval en
een beter milieu in onze gemeente.
Doe mee!
AGSO Knokke-Heist staat voor u klaar.
Contacteer ons voor:
vragen over het sorteren van uw afval
vragen over afvalrecyclage
aankoop van vuilniszakken (restafval, PMD)
meldingen van sluikstorten
abonnement tuinafval (in gebruik vanaf 1/1/2017)
vragen over het recyclagepark
Contact
AGSO Knokke-Heist, afdeling afvalbeheer
’t Walletje 104 bus 101
8300 Knokke-Heist
tel.: 050 442 500
afvalbeheer@agsoknokke-heist.be
Wij staan ter beschikking op werkdagen
(ma-vrij) van 8.30 tot 17 uur.

BEZOEK ONZE NIEUWE WEBSITE
www.agsoknokke-heist.be/afvalbeheer

