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Beste lezer 

In deze IVAGO-wijzer kom je alles te weten over wat er 
binnenkort verandert voor de inzameling en verwer-
king van je huisvuil.

De stad Gent investeert de volgende jaren fors in de wer-
king van IVAGO. De bijdrage van de stad aan IVAGO neemt 
de volgende jaren toe van 44 miljoen euro in 2020 tot  52 
miljoen euro in 2025. Een propere stad en een duurzaam  
afval- en materialenbeleid zijn onze speerpunten. 

IVAGO levert een uitgebreide dienstverlening aan de 
inwoners van Gent en Destelbergen. Die willen we 
behouden. Zo is de huis-aan-huisinzameling  van glas 
vrij uniek. We willen daar zeker niet van afstappen, 
maar moeten daarbij ook rekening houden met de 
veiligheid en welzijn van de IVAGO-medewerkers.  

De vervuiler betaalt en de sorteerder wordt beloond. Dat 
is een eerlijk principe. Sinds begin dit jaar kan je heel 
wat meer verpakkingsplastic kwijt in de blauwe pmd-zak 
en sinds vorig jaar mogen ook je etensresten bij de gft.  
Zo geraakt je restafvalzak of – container minder vlug ge-
vuld. De prijs voor pmd houden we gelijk, gft-afval blijft 
erg voordelig en restafval wordt iets duurder.

De Vlaamse overheid legt aan de gemeenten een 
aantal verplichtingen en doelstellingen op. Zo mag 
elke inwoner van Gent tegen 2020 niet meer dan 174 
kg restafval voortbrengen. 

Elke kilogram brandbaar grofvuil moet ook worden 
aangerekend.  Dit passen we vanaf april 2020 toe voor 
de ophaling van grofvuil aan huis. Voor de recyclage-
parken vergt dit grondige aanpassingen

Op het ogenblik dat we dit magazine schrijven zijn we 
nog in gesprek met de Vlaamse overheid over de datum 
van invoering op de IVAGO-recyclageparken.

Hoe dan ook zullen de recyclageparken de volgende 
jaren een grondige make-over ondergaan om tegemoet 
te komen aan de vraag naar zuivere afvalstromen die 
een echte bijdrage leveren tot een circulaire economie. 

We zetten de strijd tegen zwerfvuil en sluikstorten on-
verminderd voort:  door te sensibiliseren, op te ruimen 
én te bestraffen.

Tot slot een warme oproep om op zondag 29 maart de 
handen uit de mouwen te steken voor de 10 de editie 
van de Gentsche Gruute Kuis. Het wordt opnieuw de 
‘schoonste dag van ’t jaar’. Ik doe alvast mee. Jij ook?

Bram Van Braeckevelt 
voorzitter raad van bestuur IVAGO

De gemeenteraad van de stad Gent keurde eind vorig 
jaar de nieuwe tarieven op het ophalen en verwerken 
van huisvuil goed. Vanaf april gebruiken we de nieu-
we groene zakken voor restafval. Ook de tarieven voor 
containers en sorteerpunten worden aangepast. Gft 
blijft veel voordeliger dan restafval en de prijs voor pmd 
verandert niet. Glas en papier/karton kan je nog steeds 
gratis meegeven. Door afval te voorkomen en wat over-
blijft goed te sorteren, bespaar je op je afvalkosten. 

 MINDER RESTAFVAL,  
 BETER SORTEREN 
De Vlaamse overheid legde de 
gemeenten nieuwe doelstel-
lingen op. Die moeten in 2022 
worden gehaald. Voor Gent ligt 
de lat op maximaal 174 kg res-
tafval per inwoner. In 2018 was 
elke inwoner van Gent nog goed 
voor 179 kg. We moeten daarom 
een extra inspanning leveren om 
de doelstelling te halen en nog 
beter te doen. Samen slagen 
we daar zeker in. Door afval te 
voorkomen en goed te sorteren. 
Zo hou je ook de kosten laag.

 ER MAG MÉÉR IN DE  
 BLAUWE ZAK 
Yoghurtpotjes, champignon-
bakjes, plasticfolies, … mogen 
sinds januari ook mee in de 
blauwe zak. Hierdoor  heb je 
veel minder restafval en kan er 
heel wat meer materiaal wor-
den gerecycleerd. 

We gingen goed van start. Op 
bladzijde 10 kom je nog meer te 
weten over de nieuwe sorteer-
regels voor pmd. 

 JE DINER BIJ DE GFT 
Wist je dat sinds vorig jaar je 
diner ook bij de gft mag? Dierlijk 
en plantaardig keukenafval en 
etensresten, vlees- en visresten, 
vaste zuivelproducten, brood, 
een overschotje charcuterie of 
kaas, … het mag allemaal bij gft. 
Met je gft wekken we elektriciteit 
op en de compost gebruiken we 
in land- en tuinbouw.

Eenzelfde hoeveelheid gft kost 
je ruim de helft minder dan 
restafval. Sorteren = sparen.

 NIEUWE TARIEVEN  
 BELONEN SORTEERDERS 
De prijzen voor inzameling en 
verwerking van je afval worden 
aangepast. Glas en papier/
karton mag je nog altijd gratis 
meegeven met IVAGO.  De prijs 
voor pmd verandert niet en gft 
blijft erg goedkoop. Restafval 
daarentegen wordt iets duurder. 

MINDER IS BETER!
• Bruikbare spullen bezorg je aan de kringwinkel.
• Snoeihout, bladeren, groenafval, …Verwerk ze in je eigen 

tuin met een takkenwal, mulchlaag of compostbak.
• Koken met restjes levert je een heerlijke maaltijd op.
• Koop niet meer dan je nodig hebt. Een boodschappenlijstje 

is een nuttig hulpmiddel. 
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 Gele zakken met rode opdruk kan je omruilen voor nieuwe  

 groene vuilniszakken. Lees de details op bladzijde 4 en 5. 
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DE NIEUWE  
GROENE ZAK  
MET BLAUWE  
OPDRUK

 De gele zakken verdwijnen uit het straatbeeld. Na 15 mei halen we deze zakken 

 niet meer op. In plaats daarvan komen groene zakken met blauwe opdruk. 

MAANDAG  
2 MAART 
Vanaf nu kan 
je zakken 
omruilen 
bij IVAGO in 
de Proef-
tuinstraat.

DINSDAG 31 MAART 
Einde verkoop gele zakken 
met rode opdruk bij IVAGO.

DONDERDAG 30 APRIL 
Einde inruilpunten. Wisselen kan 
enkel nog aan het IVAGO-onthaal.

VRIJDAG 15 MEI 
Laatste dag waarop IVAGO gele zak-
ken met rode opdruk meeneemt. 

WOENSDAG 30 SEPTEMBER 
Vanaf nu kan je de gele 
zakken met rode opdruk 
niet meer omruilen.

MAANDAG 16 MAART
• Start andere inruil-

punten (zie kader)
• Gele zakken met 

rode opdruk enkel 
nog te koop bij  
IVAGO. 

 VEELGESTELDE VRAGEN OVER DE NIEUWE HUISVUILZAKKEN 
1. Ik heb nog vijf gele zakken  
met rode opdruk. Worden die  
terugbetaald?
Neen, je kan deze vanaf maandag 
2 maart bij IVAGO omruilen voor 
rollen groene zakken. Het prijs-
verschil leg je bij. Van maandag 
16 maart tot en met donderdag 
30 april kan je ook terecht op de 
verschillende inruilpunten. 

2. Ik heb nog een volledige rol 
gele zakken met rode opdruk. Kan 
ik daarvoor geld terugkrijgen?
Neen, je kan ze omruilen voor rol-
len groene zakken en het verschil 
bijbetalen.

3. Ik heb nog een viertal gele 60 l- 
zakken met rode opdruk. Kan ik 
die gebruiken om me een rol 30 l- 
zakken aan te schaffen?
Jawel, als je het verschil bijbetaalt.

4. Ik vind in februari 2021 nog 
een restje gele zakken met rode 
opdruk in mijn garage. Kan ik die 
nog omruilen?
Neen, omruilen is enkel mogelijk 
tot 30 september 2020.

5. Kan ik de zakken ook in de 
winkel omruilen?
Neen, enkel bij IVAGO of bij een  
van de tijdelijke omruilpunten.

6. Ik heb nog een volledige rol 
zakken die ik ontving als ‘sociale 
toelage’. Wat doe ik ermee?
Je kan ze omruilen voor een nieu-
we rol  en het verschil bijbetalen.

7. Kan ik nog gele zakken met rode 
opdruk aankopen?
Je kan deze nog tot 31 maart 
aankopen bij IVAGO in de Proef-
tuinstraat. 

8. Ik vond in mijn kelder nog enke-
le gele zakken met zwarte opdruk. 
Kan ik die nog omruilen?
Neen, enkel zakken met rode op-
druk kan je nog omruilen. 

NIEUWE TARIEVEN VOOR  
GRIJZE EN GROENE CONTAINERS 
Bied je restafval of gft aan in een 
(rol)container met chip? Dan hoef je 
niets te doen. Vanaf 2 april vermin-
dert het saldo van je IVAGO-rekening 
met het overeenstemmende bedrag. 

PRIJZEN IN EURO

40 l 60 l 120 l 240 l

Gft 0,59 0,89 1,77 3,54

Rest 1,48 2,21 4,43 8,85

EN WAT MET  
SORTEERPUNTEN?
Ruim 4.100 Gentse gezinnen 
maken al gebruik van een 
ondergronds sorteerpunt. 
Ook voor hen worden de 
tarieven voor restafval en 
gft aangepast.

Gft 10 l 0,15 euro

Rest 30 l 1,11 euro

Rest 60 l 2,21 euro

Pmd 30 l 0,12 euro

DONDERDAG 2 APRIL 
Vanaf nu kan je de groene 
zakken op straat zetten.

Vanaf begin maart zijn de nieuwe huisvuilzakken te koop 
in je buurtwinkel of grootwarenhuis. Een rol met 10 zak-
ken (50 l) kost dan 18,40 euro. Voor een rol 30 l-zakken 
betaal je 11,10 euro.
De gele zakken met rode opdruk mag je nog gebruiken 
tot 15 mei. Daarna halen we de zakken niet meer op.
Heb je nog gele zakken met rode opdruk over? Die kan je 
– mits opleg van het verschil – tot 30 september inruilen 
voor nieuwe groene huisvuilzakken.

NIEUWE TARIEVEN VOOR HUISVUILZAKKEN

Inhoud Prijs per stuk

30 l
 


 
1,11 euro

50 l
 


 
1,84 euro

 50 l-ZAK – MAX. 12,5 kg 

De nieuwe IVAGO-zakken zijn iets kleiner dan de 
gele. We beperken de inhoud tot 50 l in plaats  
van 60 l. Heel wat lichte plastic sorteer je, sinds  
1 januari, in de pmd-zak. 

Om de rug van onze medewerkers te sparen, maak-
ten we de nieuwe zakken daarom iets  
kleiner en is het maximaal  
toegelaten gewicht  
beperkt tot  
12,5 kg. 

INRUILEN GELE ZAKKEN MET RODE OPDRUK: WAT MOET JE WETEN?
Vanaf 15 mei nemen we de gele 
zakken niet meer mee. Heb je er nog 
over? Dan kan je die inruilen voor 
nieuwe groene zakken. 

• Enkel niet-gebruikte en propere 
gele zakken met rode opdruk.

• Je ontvangt geen geld, maar 
nieuwe zakken.

• De groene zakken hebben inhoud 
van 50 l of 30 l.

• Het verschil in prijs betaal je bij.
• Betaling met bancontact. 
• Breng je identiteitskaart mee. 

BANCONTACT
Bij het omruilen van  
IVAGO-zakken kan je  
het verschil  
bijpassen door te  
betalen met  
bancontact.

ALLE INRUILPUNTEN

Adres Periode Open

IVAGO Proeftuinstraat 43 ma 2/3  
> wo 30/9

Maandag tot vrijdag,  
van 8 tot 17 uur 
Zaterdag 4 en 11/4  
van 8.30 tot 12.30 uur

IVAGO infopunt  
AC Zuid Woodrow Wilsonplein ma 16/3  

> do 30/4

Maandag tot vrijdag,  
van 8.30 tot 16.30 uur  
Dinsdag tot 19 uur 
Zaterdag van 8.30 tot 12.30 uur

Gentinfopunt Bloe-
mekenswijk Francisco Ferrerlaan 273 A

ma 16/3  
> do 30/4

Maandag tot vrijdag,  
van 8.30 tot 12.30 uur  
en van 13.30 tot 17 uur

Gentinfopunt Brugse 
Poort Kempstraat 150

Gentinfopunt 
Sint-Martensstraat St.-Martensstraat 13

Gentinfopunt  
Gent Noord Edward Anseeleplein 7

Gentinfopunt Nieuw 
Gent Rerum Novarumplein 180

Gentinfopunt 
Sint-Amandsberg Wittemolenstraat 89

Gentinfopunt  
De Knoop Hundelgemsesteenweg 125

ma 16/3  
> do 30/4

Maandag tot vrijdag,  
van 8.30 tot 17 uurGentinfopunt  

Campus Prins Filip Jubileumlaan 217 E
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Recyclagepark Brengpunt
De Kringwinkel

De Vlaamse wetgeving verbiedt het om brandbaar grofvuil nog langer gratis in te zamelen en 
verplicht gemeenten en intercommunales om het principe ‘de vervuiler betaalt’ toe te passen 
vanaf de eerste kilogram brandbaar grofvuil. Daardoor vervalt de vrijstelling van 200 kg die tot 
nu toe bij de eerste ophaling per jaar werd toegestaan. Vanaf april gelden volgende tarieven 
voor huis-aan-huisinzameling van brandbaar grofvuil.

TARIEVEN BRANDBAAR GROFVUIL EN METAAL

Eerste 
aan- 

bieding 

Volgende 
aan- 

bieding

Brandbaar grofvuil

MetaalTot 1.000 
kg/jaar

 Vanaf 1.000  
kg/jaar

standaard 5 euro 10 euro 0,15 euro/kg 0,30 euro/kg Gratis

comfort 20 euro 0,30 euro/kg Gratis

Standaardtarief = afroep op de dagen zoals voorzien op de 
ophaalkalender. Boek tijdig, want volgeboekt is volgeboekt.

Comforttarief = afroep op andere dagen dan voorzien op de 
ophaalkalender.

HOE BETALEN?
Maak je gebruik van containers of een sorteerpunt voor 
je huisvuil? Dan verrekenen we de ophaalkost van je 
grof huisvuil met het saldo op je IVAGO-rekening. Vol-
staat dit niet, dan sturen we je een aanrekening om het 
saldo aan te vullen. Betaal tijdig, zodat de inzameling 
van je huisvuil niet in het gedrang komt. 

Maak je geen gebruik van containers of een sorteer-
punt? Dan sturen we je de rekening op.

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING
Woon je in een gebouw waar de aanbieding van grof 
huisvuil gezamenlijk gebeurt? Contacteer dan je be-
heerder, maatschappij of syndicus.

VERMINDERD TARIEF
Heb je recht op een tegemoetkoming voor de ophaling 
van huisvuil (gratis huisvuilzakken of krediet op je 
IVAGO-rekening)? Dan is de eerste ophaling van grof 
huisvuil per jaar gratis tot 140 kg.

Eerste 
aan- 

bieding 

Volgende 
aan- 

bieding

Brandbaar grofvuil

MetaalTot 1.000 
kg/jaar

 Vanaf 1.000  
kg/jaar

verminderd Gratis 5 euro
0,15 euro/kg

140 kg 
vrijgesteld

0,30 euro/kg Gratis

comfort 20 euro 0,30 euro/kg Gratis

WAT IS BRANDBAAR GROFVUIL?
Brandbaar grofvuil is 
brandbaar huishoudelijk 
afval dat je niet kan 
meegeven met de 
restafvalophaling 
in zakken, contai-
ners of sorteer-
punt: een kapotte 
zetel, houten 
ramen (zonder glas), 
oude tuinslang,  
meubelstukken (zon-
der glas of spiegel), …

Het recyclagepark 
aan de Maïsstraat 
bevindt zich op 
de voormalige 
UCO-site. Deze is 
omgebouwd tot 
een bedrijventer-
rein voor sociale 
economie. 

De toegangsweg is 
afgewerkt, hierdoor 
bereik je vanaf nu het 
recyclagepark via de 
Nieuwevaart. Net voor 
de Gaardeniersbrug 
neem je rechts de 
Parallelweg en ga je 
verder naar de  
Gaardeniersweg. 

De oude toegangsweg 
langs de Jan Yoens-
straat wordt afgeslo-
ten voor autoverkeer. 
Met de fiets kan je er 
nog wel door.

ONZE RECYCLAGEPARKWACHTERS VRAGEN JE ...

‘ONZUIVER GLAS IS GEEN VUILNISBAK VOOR ALLES’
Op een recyclagepark verzamelen we materialen om op  een milieuvriendelijke en economisch verantwoorde manier 
te laten verwerken. Onzuiverheden maken recyclage onmogelijk en drijven de kosten hoog op. In de container voor 
‘onzuiver glas’ vinden we vaak voorwerpen en materialen die er niet bij mogen. 

Enkel deze soorten glas mag je achterlaten in de 
container voor ‘onzuiver’ glas: drinkglazen, autoruiten, 
vuurvast glas, kogelvrij glas, kristal,…

INZAMELING GROF HUISVUIL
NIEUWE TARIEVEN

Elektrische toestellen zijn geen grof huisvuil. Je kan ze teruggeven aan de handelaar bij aankoop van een nieuw 
gelijkaardig toestel. Bovendien kan je ze ook aan de kringwinkel bezorgen of naar het recyclagepark brengen. 

Wat in een zak kan, hoort 
niet bij het grof huisvuil.

• Verwijder houten of metalen kaders. Doe dit 
thuis onder veilige omstandigheden en met ge-
schikt materiaal. 

• Flessen en bokalen horen bij het verpakkings-
glas. Dat halen we op aan huis of laat je achter 
in de juiste container. 

• Spaar- of TL-lampen geef je af aan de kga-stand.

ZO HOORT HET NIET

EERST LANGS DE KRINGWINKEL

 SPIEGEL OP ONDERGROND

 BOKAAL

 HOUTEN KADER

NIEUWE TOEGANGSWEG
NAAR RECYCLAGEPARK
GENT-MAÏSSTRAAT

Heb je spullen waarvan je vermoedt dat De Kringwinkel Ateljee er iets  
mee kan aanvangen? Ga dan eerst langs bij het brengpunt van Ateljee in  
de Balenmagazijnstraat. 

Op weekdagen van 10 tot 17.30 uur en op zaterdag van 10 tot 16.30 uur.

Als de medewerkers van Ateljee vinden dat de spullen niet verkoopbaar 
zijn, kan je ze naar het recyclagepark brengen. Huishoudelijke elektrische 
toestellen en fietsen mogen defect zijn.
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Batterijen vind je overal in huis in de meest diverse 
toepassingen. Is de batterij leeg?  
Dan breng je ze natuurlijk binnen bij een Bebat-inzamel-
punt zoals het recyclagepark.

Maar wist je dat een batterij niet altijd helemaal leeg is?
Vaak kan je batterijen die niet meer werken in een toe-
stel dat veel spanning vraagt (denk aan speelgoedauto-
tjes) nog wel een tijdje gebruiken in een ander toestel 
zoals de keukenweegschaal of de afstandsbediening 
van je TV, omdat die weinig spanning nodig hebben.

Wil je dus zelf je batterijen al een nieuw leven geven?
Test even of je batterij helemaal leeg is voor je ze naar 
een Bebat-inzamelpunt brengt. Je kan dit thuis zelf 
makkelijk doen met een voltmeter of een speciale 
batterijtester.

Heeft de batterij nog voldoende voltage?
Gebruik ze dan nog even in een ander toestel vooraleer 
je ze binnenbrengt. Zo haal je echt alles uit je batterij!

 Meer tips vind je op  

  www.bebat.be/nl/tips-voor-juist-gebruik

Je lege batterijen binnengebracht in een 
inzamelpunt? Goed! Dan start het reïncarnatie-
proces van je batterij.

In een eerste fase worden de batterijen 
gesorteerd. Alles wat geen batterij is, gaat 
eruit. Schudzeven scheiden de batterijen 
op grootte. Vervolgens worden de batterijen 
automatisch gesorteerd op afmeting, gewicht 
en het magnetisch veld. Op het einde van 
dit proces zijn alle batterijen gegroepeerd in 
chemische families. 

Die families zijn belangrijk voor het recycla-
geproces, want ook bij batterijen moet je 
elke familie net iets anders behandelen. Na 
specifieke recyclageprocessen ontstaan 
grondstoffen zoals zink, staal, nikkel, kobalt, 
plastic, lood, … Zij vormen de basis voor het 
tweede leven van je batterij. Want wist je dat 
jouw 13 lege batterijen de basis kunnen zijn 
van je nieuwe brilmontuur? Of dat je 2.500 
batterijen kan omtoveren tot een kruiwagen? 

In vorig nummer van de IVAGO-wijzer slopen enkele jammerlijke zetfouten. Dat zorgde voor wat verwarring. Onze excuses daarvoor.

Wanneer? Hoe laat? Initiatiefnemer? Waar? Wat repareren we?

Zaterdag  
29 februari

14-17 uur
Samenlevingsopbouw, Bij Pino, 
Dienst Ontmoeten en Verbinden

Bij Pino, Rerum Novarum-
plein, Gent

Fietsen, textiel, klein elektro, 
smartphones, tablets en pc. 

Woensdag  
11 maart

14-17 uur Dienst Ontmoeten en Verbinden
Open Huis Robinia,  
Robiniahof 3, Gentbrugge

Fietsen, klein elektro, textiel, 
pc en multimedia

Zaterdag  
28 maart

14-17 uur
Samenlevingsopbouw, Bij Pino, 
Dienst Ontmoeten en Verbinden

Bij Pino, Rerum Novarum-
plein, Gent

Fietsen, klein elektro, smart-
phones, tablets, pc, textiel

Woensdag  
1 april

14-17 uur Bulb Werkhuis Meulestedekaai 1, Gent
Fietsen, klein elektro, multi-
media, textiel en meubels

Woensdag  
8 april

14-17 uur Open Huis Watersportbaan Verenigde Natieslaan 2, Gent
Fietsen, textiel, klein elektro, 
multimedia

Donderdag  
16 april

14-16.30 
uur

Open Huis Azalea
Achterstraat 20,  
Sint-Amandsberg

Fietsen, textiel, klein elektro, 
pc en multimedia

Zaterdag  
25 april

14-17 uur
Samenlevingsopbouw, Bij Pino, 
dienst Ontmoeten en Verbinden

Bij Pino, Rerum Novarum-
plein, Gent

Fietsen, klein elektro, smart-
phones, tablets, pc, textiel

Zondag  
3 mei

14-17 uur Vaude store Gent en GMF Sint-Niklaasstraat 52, Gent
Fietsen, klein elektro, smart-
phones, tablets, pc, textiel

Zaterdag  
9 mei

13-17 uur De Zulle Botestraat 98, Wondelgem
Textiel, elektrische apparaten, 
juwelen, pc en multimedia, 
kleinmeubelen

Zaterdag  
30 mei

14-17 uur
Samenlevingsopbouw, Bij Pino, 
Dienst Ontmoeten en Verbinden

Bij Pino, Rerum Novarum-
plein, Gent

Fietsen, klein elektro, smart-
phones, tablets, pc, textiel

Woensdag  
17 juni

14-17 uur
Open Huis Robinia, Dienst 
Ontmoeten en Verbinden

Robiniahof 3, Gentbrugge
Fietsen, klein elektro, pc en 
multimedia, textiel

Meer informatie vind je op www.gentrepareert.be

DAT ’T WEER MARCHEERT
GENT REPAREERT,

Een Repair Café is een gratis evenement waarbij vrijwillige reparateurs je helpen bij het herstel-
len van allerlei voorwerpen (kledij, elektrische apparaten, meubels, fietsen ...). Je kan al jouw ka-
potte spullen van thuis meebrengen en gaat samen met de vrijwillige reparateurs aan het werk. 

Ben jij een handige Harry? Of wil je de bezoekers ontvangen, inschrijven en doorverwijzen? 
Bezoek dan zeker even onze website voor meer informatie! Wie weet kunnen we je kennis en 
hulp zeer goed gebruiken!

LEGE BATTERIJEN?
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Sinds 1 januari 2020 gelden er nieuwe sorteerregels voor de blauwe zak. Zo werd de P van 
plastic flessen en flacons, de P van huishoudelijk plastic verpakkingen. We zagen dat jullie al 
ijverig aan de slag gingen en de nieuwe sorteerregels hoog in het vaandel dragen. Meer blauw 
op straat is dus een feit. 

We halen een aantal ‘speciallekes’ voor 
jullie uit de pmd-zak. 

• Samengestelde verpakkingen, zoals buisvormi-
ge verpakkingen van sommige chipsproducten 
of koffiecapsules mogen niet in de pmd-zak. De 
samenstelling van de verpakking is te complex 
om gerecycleerd te worden.  

• Chipszakjes sorteer je sinds 1 januari 2020 in 
blauwe zak. De verpakking is voldoende dun om 
gerecycleerd te kunnen worden zonder dat er 
schadelijke stoffen vrijkomen bij de verwerking. 

• Plastic bestek hoort, in tegenstelling tot 
plastic borden en bekers, niet thuis in pmd. 
Waarom? Heel eenvoudig, plastic bestek is in 
geen enkele hoedanigheid een huishoudelijke 
verpakking. 

WIST JE DAT JE PMD ZUIVER MOET SORTEREN?  
Pmd mag je niet verknippen of stapelen. Plastic potjes 
mogen bovendien ook niet worden gevuld met andere 
pmd. Dit alles mag niet omdat onze sorteermachines 
de verschillende soorten plastic moet kunnen onder-
scheiden. 

NOG ENKELE NUTTIGE WEETJES
• Pmd kan je niet langer inleveren in onze recyclage- 

parken, maar kan je enkel aanbieden via de 
huis-aan-huisophaling. 

• Aan de zak zelf verandert er niks, gebruik dus gerust 
je voorraad op. 

• Goed sorteren, goed voor je portemonnee. 

• Ook de ophaaldagen wijzigen niet. We halen nog 
steeds om de twee weken je blauwe zak op.  Wil je 
weten wanneer we je pmd-zak komen ophalen? Raad-
pleeg de papieren ophaalkalender, neem een kijkje 
op onze website of download de app ‘Recycle!’. 

Heb je vragen of is er iets niet duidelijk,  
we helpen je graag verder!

   

www.betersorteren.be

Pmd-ophaling om de twee weken!
Raadpleeg je ophaalkalender, onze website 
of installeer de Recycle! App.

De schoonste stad EN de schoonste dag van het 
jaar, enkel en alleen in Gent. Al tien jaar lang hebben 
we een jaarlijkse afspraak met de Gentenaar tijdens 
de Gentsche Gruute Kuis. Op die dag ruimen we  
samen zwerfvuil op en laten we onze stad nog  
meer blinken. Dit jaar steken we de handen uit  
de mouwen op zondag 29 maart.  

HOE KAN IK DEELNEMEN? 
Je kan deelnemen door in te schrijven via de link  
www.gentsegruutekuis.be. 

Heb je je ingeschreven? Dan krijg je van ons te horen 
in welk ophaalpunt je je aangevraagd veegmateriaal 
(handschoenen, grijptangen, hesjes en zakken) kan 
ophalen. 

WAAROM ZOU IK HET DOEN? 
Samen met jou gaan we voor een proper Gent. Boven-
dien is dit het ideale moment om samen met je buren 
of je wijk een leuk actie in te plannen. Samen gezellig 
ploggen, kajakken, … Kortom, een win-winactie. Alle in-
geschreven deelnemers ontvangen van ons een lekker 
vieruurtje of een aperitief. Nog meer plezier, gezellig-
heid en sfeer gegarandeerd. 

#DOITFORTHEGRAM
Maak je eigen affiche en deel met #ivago #gentscheg-
ruutekuis en word zo de winnaar van onze affichewed-
strijd. Een tekening, een leuke foto, een knutselwerkje, 
… alles is mogelijk. 

Wil je ontdekken wat we die dag nog meer in petto 
hebben? Neem dan een kijkje op onze website. 

Ook als je zin hebt om op andere dagen mee te helpen 
aan een proper Gent, kan je op onze website terecht 
voor meer informatie.  

www.gentschegruutekuis.be

ER IS MEER  
BLAUW OP  
STRAAT

29 maart 2020
29 maart 2020
29 maart 2020

DE SCHOONSTE DAG VAN ’T JAAR!
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IVAGO - Proeftuinstraat 43 - 9000 Gent
tel 09 240 81 11 - info@ivago.be - 
www.ivago.be

Onthaal: van maandag tot vrijdag,  
8 tot 17 uur

Belcentrum: van maandag tot vrijdag,  
8 tot 12 uur en 13 tot 17 uur

Recyclageparken: van dinsdag tot zaterdag,  
9.30 tot 17.15 uur

SCHOON IN DE GATEN HOUDEN

IVAGO KOMT NAAR JE TOE

Heb je een vraag over je recyclageparkkaart of over de 
ophaling van grofvuil? Wil je precies weten wat er in je 
blauwe pmd-zak mag? Een verhuis melden? Een vraag 
stellen over thuiscomposteren of een sticker ‘geen 
reclamedrukwerk’ afhalen? Wij beantwoorden met veel 
plezier al je vragen in onze IVAGO-mobiel. Heb je zin in 
een babbel? Kijk dan hieronder wanneer we in je buurt 
zijn en spring gerust eens binnen! 

ZATERDAG 14 MAART
NOSTALGISCHE SCHATTEN 
OP DE RETRODAG 
In De Kringwinkel kan je elke dag 
mooie vondsten ontdekken, maar voor 
coole spulletjes uit de jaren ’60 tot ’90 
mag je zeker de Retrodag niet missen. 
Ga op zaterdag 14 maart op een nostalgische 
reis terug in de tijd. Servies uit grootmoeders tijd, 
speelgoed uit je eigen kindertijd en hilarische 
kleding uit je tienerjaren: het is allemaal weer hip!

Do 05/03 Drongen 9-12 uur Drongenplein

Di 10/03 Mariakerke 9-12 uur Terrein Zomerlief

GESLOTEN OP FEESTDAGEN

De recyclageparken zijn gesloten op: 
• Vrijdag 1 mei (Dag van de Arbeid) 
• Donderdag 21 mei (O.H. Hemelvaart)

Opgelet: de recyclageparken zijn nooit open op maandag!

De kantoren zijn gesloten op: 
• Maandag 13 april (Paasmaandag) 
• Vrijdag 1 mei (Dag van de Arbeid) 
• Donderdag 21 mei (O.H. Hemelvaart) 
• Maandag 1 juni (Pinkstermaandag)

WIJZIGINGEN OPHALING

Naar aanleiding van een feestdag verschuift de  
afvalinzameling. De juiste datum vind je op de  
ophaalkalender, de website op de app Recycle!

• Maandag 13 april (Paasmaandag)    Woensdag 15 april
• Vrijdag 1 mei (Dag van de Arbeid)    Woensdag 29 april
• Donderdag 21 mei (O.H. Hemelvaart)    Woensdag 20 mei
• Maandag 1 juni (Pinkstermaandag)    Woensdag 3 juni

OPENINGSUREN IVAGO-ONTHAAL

Ons onthaal is doorlopend open op werkdagen van 8 tot 
17 uur. Je vindt ons in de Proeftuinstraat 43, 9000 Gent.

RECYCLAGEPARKEN GESLOTEN OP MAANDAG

Onze recyclageparken zijn doorlopend open van dinsdag 
tot zaterdag, van 9.30 uur tot en met 17.15 uur. Dit wil 
zeggen dat onze parken gesloten zijn op zondag,  
maandag en feestdagen (ook 11 juli).

  www.facebook.com/ivago.gent

  www.twitter.com/ivagogent

We maken ook gebruik van 
Hoplr. Het is een privaat, 

sociaal netwerk waarbij je in contact komt met 
de mensen uit jouw straat of wijk. Handig voor 
vragen over gewijzigde afvalophalingen, toch?  
Meer info vind je op www.hoplr.com.

Raadpleeg je ophaalkalender op  
onze papieren kalender, via onze 
website (www.ivago.be) of down- 
load de Recycle! app voor meer info.

OPGELET, GEEN PMD MEER  
OP ONZE RECYCLAGEPARKEN!

Sinds 1 januari is het niet langer mogelijk om je pmd 
naar één van onze recyclageparken te brengen. Pmd 
wordt enkel opgehaald aan huis. Zo winnen we plaats 

op de recyclageparken voor andere materialen.


