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Tot nu toe betaalde je per keer dat je container voor 
restafval of gft werd leeggemaakt. Vol of halfleeg? Het 
maakte niet uit. Dat verandert. Voortaan rekenen we 
een kleine kost per aanbieding en betaal je daarnaast 
per kilogram afval. Een eerlijk systeem. 

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 visres-
ten, vaste zuivelproducten, 
brood, een overschotje charcu-
terie of kaas…het mag allemaal 
in de groene gft-bak.

Een kilogram gft kost je minder 
dan de helft dan een kilogram 
restafval. Sorteren = sparen 
(lees meer op blz. 6 en 7).

ER MAG MÉÉR IN DE 
BLAUWE ZAK

Yoghurtpotjes, champignon-
bakjes en plasticfolies mogen 
vanaf nu ook mee in de blauwe 
zak. Dat spaart heel wat plaats 
uit in je grijze container (Lees 
mee op blz. 8 en 9). 

SAMEN NAAR MINDER  
DAN 122 KG RESTAFVAL!

De Vlaamse overheid legde de 
gemeenten nieuwe doelstellin-
gen op. Zo mag een gemeente 
als de onze tegen tegen 2022 
niet meer dan 122 kg restaf-
val per inwoner overhouden. 
In  2018 was elke inwoner van 
Destelbergen nog goed voor 
ruim 137 kg. Er valt dus nog een 
hele weg af te leggen. Samen 
kunnen we dat zeker aan. 

MINDER IS BETER!
• Bruikbare spullen bezorg 

je aan de kringwinkel.

• Snoeihout, bladeren of 
groenafval…Verwerk ze 
in je eigen tuin met een 
takkenwal, mulchlaag of 
compostbak.

• Koken met restjes levert je 
een heerlijke maaltijd op.

LET OP JE GEWICHT
SORTEER SLIM
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DOELSTELLING

Beste lezer 

We zetten een stap verder in een ambitieus en 
toekomstgericht afval- en materialenbeleid voor 
onze gemeente. De Vlaamse overheid heeft aan alle 
gemeenten nieuwe doelstellingen opgelegd. Voor 
Destelbergen komt het erop neer dat er eind 2022 
nog maar 122 kg restafval per inwoner mag overblij-
ven. In 2018 zamelden we nog 137 kg per inwoner 
in. Ook al blijft er nog een hele weg te gaan, toch 
zullen we samen deze doelstelling bereiken.

Hoe gaan we je nu helpen? Vanaf 1 februari 
schakelen we over naar het ‘de vervuiler betaalt 
en de sorteerder bespaart’-principe. Naast een 
kleine vergoeding per aanbieding zal enkel het 
aantal  kilogram dat je meegeeft worden aangere-
kend.  Dus hoe minder afval je aanbiedt, hoe meer 
je bespaart. Graag herinner ik je er ook aan dat 
etensresten sinds vorig jaar ook in de groene gft-
bak mogen. Dat is ook voordeliger want het tarief 
ligt heel wat lager dan dat voor restafval.

Als laatste tip verwijs ik graag naar de nieuwe 
sorteerregels voor de blauwe zak. Ook hierdoor kan 
het gewicht van je restafval verminderen.

De Vlaamse wetgever  verplicht ons ook om  elke 
kilogram brandbaar grofvuil aan te rekenen. Maar 
ook hier kan de bewuste consument besparen 
door stil te staan bij de vraag of een voorwerp 
echt al afval is. Misschien kan het nog gerepa-
reerd worden? En bruikbare spullen bezorg je 
natuurlijk aan de kringwinkel. Dat is niet enkel 
goed voor het milieu, maar je helpt er ook mensen 
mee aan het werk.  

Samen gaan we voor minder afval!

Michaël Vercruyssen 
ondervoorzitter raad van bestuur IVAGO

SORTEREN = SPAREN
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HOE WERKT HET?
De milieuwerker pikt de container aan. Bij het hef-
fen wordt de container enkele keren gewogen en het 
gemiddelde berekend. De lege container wordt opnieuw 
enkele keren gewogen en het gemiddelde bepaald. Het 
verschil is het gewicht dat wordt aangerekend.

Het geijkt systeem weegt tot op een halve kg nauwkeurig. 

RESTAFVAL PER AANBIEDING PER KILOGRAM

40 l 0,12 euro 0,25 euro

120 l 0,25 euro 0,25 euro

240 l 0,50 euro 0,25 euro

VOORSCHOT EN DREMPELBEDRAGEN  
EEN STUK EENVOUDIGER
Je voorschot betalen voor je grijze en/of groene 
container wordt eenvoudiger. Voortaan gelden vaste 
drempelbedragen en vragen we ronde bedragen als 
voorschot. 

Zodra je saldo lager is dan het drempelbedrag sturen 
we je een aanrekening voor een bedrag dat overeen-
stemt met vijf keer het drempelbedrag.

Betaal  vóór de vervaldag van de aanrekening. Zo voor-
kom je dat je container blijft staan. Je container wordt 
nog leeggemaakt zolang er voldoende op je IVAGO-re-
kening staat om één keer je container aan te bieden.  

TYPE  
CONTAINER

DREMPELBEDRAG
5X DREMPELBEDRAG

= VOORSCHOT

40 l 5 euro 25 euro

120 l 10 euro 50 euro

240 l 20 euro 100 euro

240 l-CONTAINER  
VOOR IEDEREEN  
BESCHIKBAAR

Tot nu toe was de 
240 l-container 
voorbehouden 
voor gezinnen 
met minstens vier 
personen. Vanaf nu 
kan iedereen die dit 
wil zo’n grote grijze 
container gebruiken. 

LIEVER OP SLOT?
Heb je liever niet dat een voorbijganger nog wat in je 
grijze of groene container stopt? Dan kan je bij IVAGO 
een slot kopen. Dat kost 25 euro.

Zo’n slot gaat open op het moment dat de container 
wordt leeggemaakt. 

Een omruiling aanvragen of een slot bestellen  
doe je door:

• Een mail te sturen naar info@ivago.be.

• Te telefoneren naar IVAGO: 09 240 81 11 tijdens de 
kantooruren (maandag-vrijdag van 8 tot 17 uur).

EEN FEESTJE GEGEVEN?
Heb je een feestje 
gegeven en eenmalig 
méér afval dan wat er 
in de container kan? 
Dan kan je een extra 
zak met een sticker 
naast je container 
plaatsen. De zakken 
en bijhorende sticker 
zijn te koop bij de 
dienst leefmilieu van 
de gemeente Destel-
bergen. Ze kosten  
3 euro per stuk.

ELKE KILO
RESTAFVAL :

TELT

Voor wijken die werken met een ondergronds 
sorteerpunt gelden andere tarieven voor de inza-
meling van restafval en gft. De inzamelzuilen be-
schikken niet over een weegsysteem. De tarieven 
stemmen overeen met het gemiddelde gewicht 
van een huisvuilzak met hetzelfde volume.

GFT 10 l 0,30 euro

60 l 1,80 euro

RESTAFVAL 30 l 1,25 euro

60 l 2,50 euro

SORTEERPUNTEN
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JE DINER BIJ DE GFT
Sinds begin 2019 mag ook je diner bij de gft! Dierlijk en 
plantaardig keukenafval en etensresten, vlees- en visres-
ten, vaste zuivelproducten, broodresten, een overschotje 
charcuterie….horen nu ook in de groene gft-container. 

Eenzelfde volume gft kost je ook minder dan de helft 
dan restafval. Zo bespaar je gemakkelijk 20 % op je 
afvalrekening. Mooi meegenomen. 

En ’t is ook goed voor het milieu. We gebruiken je gft om 
elektriciteit op te wekken voor zo’n 2.000 gezinnen. De 
compost komt van pas in land- en tuinbouw.

GFT KOST JE MINDER DAN RESTAFVAL
Ook je gft-container wordt gewogen. Je betaalt een 
klein bedrag per aanbieding en daarnaast rekenen we 
je het aantal kilogram aan dat je meegeeft. 

GFT PER AANBIEDING PER KILOGRAM

40 l 0,06 euro 0,12 euro

120 l 0,12 euro 0,12 euro

SORTEER GFT,  
DA’S GOED VOOR  
JE PORTEMONNEE!

WEL IN DE GFT-BAK NIET IN DE GFT-BAK

Schillen en resten van fruit, groenten en aardappelen Vloeistoffen (soep, melk, koffie …)

Dierlijk en plantaardig keukenafval en etensresten Sauzen, vet, oliën (uitgezonderd gerechten  
waar een klein aandeel saus in zit)

Broodresten Theezakjes, koffiepads

Vlees- en visresten, schaaldierresten  
(maar geen mossel- of oesterschelpen) Beenderen, dierlijk (slacht)afval, krengen

Vaste zuivelproducten (kaas), eieren en eierschalen Schelpen van mossels, oesters …

Fijn tuin- en snoeiafval  
(bladeren, gras, onkruid, haagscheersel)

Kattenbakvulling, vogelkooizand, mest van  
grote huisdieren of in grote hoeveelheden

Kamer- en tuinplanten (met potgrond) Stof uit de stofzuiger, wegwerpluiers of hygiëne-afval

Schaafkrullen en zaagmeel van onbehandeld hout Aarde, zand, asresten, houtskool

Mest van kleine huisdieren (konijn, cavia) Kurk, plastic, glas, metalen

Grof snoeihout, dikke takken

GEEN THEEZAKJES OF KOFFIEPADS
Theezakjes of koffiepads bevatten vaak  
kunststoffen.

Papieren koffiefilters, koffiegruis, losse  
thee … zijn natuurlijk welkom in je gft-bak.

WAT MET SAUS, OLIE OF SOEP?
Een restant spaghettisaus, een kom soep of olie … die 
mogen niet in de gft-container. Maak er geen smurrie van.

Ook beenderen, slachtafval, schelpen van mosselen en 
oesters of stof uit de stofzuiger horen er niet in thuis.

THUISCOMPOSTEREN?
Verwerk je zelf je groente-, fruit- 
en tuinafval in een compostvat 
of -bak? Dan blijven de oude 
sorteerregels geldig. Etensres-
ten, charcuterie, brood… kan je 
niet zelf verwerken.  

6 7



VEELGESTELDE VRAGEN
 Mag ik de huidige pmd-zakken nog verder gebruiken? 

Ja, de zakken veranderen niet. Gebruik dus gerust je voorraad op.

 Mag de verpakking van charcuterie of kaas die je in de supermakt kocht,  
in zijn geheel in de pmd-zak? 
De afdeklaag van je charcuterie of kaas is meestal gemaakt van een ander soort plastic  
dan de rest van de verpakking. Maak de folie los en drop hem apart bij de pmd. 

 Horen plastic bloempotjes en plantentrays bij pmd? 
Ja, maar stop ze niet in elkaar want dat bemoeilijkt het recyclageproces.

 Wat doe je met het afdeklaagje van het yoghurtpotje? 
Maak het los en werp het apart bij je pmd. 

 Waarom mag de buisvormige verpakking van sommige chipsproducten niet bij de pmd? 
Enkel het plastic deksel mag bij de pmd. De rest bestaat uit karton met een laagje aluminium.  
Deze verpakking hoort bij het restafval. 

 Wat met bioplastics? 
Biodegradeerbare of composteerbare plastics horen niet in de pmd-zak. Opgelet, ze mogen ook niet bij 
de gft (behalve je composteerbaar zakje met OK-label). Je kan proberen ze te verwerken in je compost-
vat, maar dan moet je wel geduld hebben. 

 Wat als ik gebruik maak van een ondergronds sorteerpunt?  
Dan gelden dezelfde nieuwe sorteerregels voor pmd. Je biedt alles los aan in de vulschuif en niet in een 
plastic zakje. 

NIET MEER OP DE 
RECYCLAGEPARKEN

Vanaf 1 januari 2020 kan je 
met pmd niet meer terecht op 

de IVAGO-recyclageparken. 
Pmd geef je altijd mee met de 
huis-aan-huisinzameling. De 
data vind je op de ophaalka-

lender of de Recycle! app.

TIPS VOOR MINDER PLASTIC
Dat er meer verpakkingen bij pmd mogen, is een goede zaak. Maar je  
plasticverbruik beperken waar het mogelijk is, is natuurlijk nog veel beter. 

• Vraag je bloemist om de ruiker bloemen niet in cellofaan te verpakken. 
• Snij je eigen fruit. Meloen, mango, ananas… steeds meer worden ze ge-

wassen, gesneden en voorverpakt aangeboden in een plastic bakje met 
een afdeklaag. Koop het fruit in zijn oorspronkelijk jasje en snij het zelf in 
stukjes. Kies voor seizoenfruit.

• Ga je op uitstap? Gebruik een hippe herbruikbare fles en vul ze met water 
van de kraan. 

• Vershoudfolie kan je vervangen door herbruikbare bijenwasdoeken.

Ruim twintig jaar geleden voerden we in Gent 
en Destelbergen de blauwe pmd-zak in. Pmd 
stond voor Plastic flessen en flacons, Meta-
len verpakkingen en Drankkartons. Yoghurt-
potjes, botervlootjes, plastic zakjes en aller-
hande plasticfolies hoorden er niet in thuis. 
Het zorgde al eens voor verwarring. Meer dan 
eens moesten onze milieuwerkers een zak 
laten staan en er een rode sticker op kleven. 

Daarin komt nu verandering. Dankzij nieuwe technologieën 
kunnen vandaag meer verpakkingen gerecycleerd worden. 
De P staat voortaan voor alle huishoudelijke plastic ver-
pakkingen. Sorteren wordt zo een stuk eenvoudiger.

P = HUISHOUDELIJKE 
PLASTIC VERPAKKINGEN

Vanaf 1 januari mogen yoghurtpotjes, plastic zak-
jes, folies en botervlootjes mee in de pmd-zak.

ER MAG MÉÉR P BIJ DE PMD

Meer info?
DeNieuweBlauweZak.be

METALEN VERPAKKINGEN

Spuitbussen  
voor voedingsmiddelen of cosmetica

Bakjes en schaaltjes

DRANKKARTONS

PMD sorteren doe je z   !

Regels voor een goede recyclage

Doppen en 
kroonkurkenDeksels

Drank- en conservenblikken

PLASTIC VERPAKKINGEN

Flessen Flacons

Folies

Schaaltjes, vlootjes en bakjes 

Zakjes

Potjes en tubes 

Duw plastic 
flessen plat,  
zet de dop erop 
en win plaats  
in de zak.

Flessen of andere  
verpakkingen  
goed leeggieten  
of –schrapen.

Verwijder de plastic folie 
van schaaltjes en gooi ze 
los van elkaar in de zak.
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Steek de verpakkingen  
niet in elkaar en stop 
ze niet samen in  
een dichtgeknoopte zak. 

OPGELET!

  Verpakkingen met  
kindveilige sluiting

  Verpakkingen met minstens een van 
de volgende pictogrammen

  Verpakkingen van motorolie, 
pesticiden, siliconenkits

  Verpakkingen met een grotere inhoud 
dan 8 liter

  Piepschuim

  Andere voorwerpen

Niets vastmaken aan 
de buitenkant.

WAT NIET IN DE NIEUWE 
BLAUWE ZAK MAG

Meer info?
DeNieuweBlauweZak.be
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Steek de verpakkingen  
niet in elkaar en stop 
ze niet samen in  
een dichtgeknoopte zak. 

OPGELET!

  Verpakkingen met  
kindveilige sluiting

  Verpakkingen met minstens een van 
de volgende pictogrammen

  Verpakkingen van motorolie, 
pesticiden, siliconenkits

  Verpakkingen met een grotere inhoud 
dan 8 liter
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  Andere voorwerpen

Niets vastmaken aan 
de buitenkant.

WAT NIET IN DE NIEUWE 
BLAUWE ZAK MAG
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NAAR DE KRINGWINKEL NATUURLIJK
HERBRUIKBARE SPULLEN?

Bruikbare spullen geef je niet mee met het grofvuil maar bezorg je 
aan de kringwinkel.  Zo geef je de voorwerpen een tweede leven. 
Dat is goed voor het milieu en je steunt sociale tewerkstelling en 
toekomstkansen voor de medewerkers van de kringwinkel. Boven-
dien is tweedehands winkelen goed voor het milieu.

WAT IS HERBRUIKBAAR?

Van belang is vooral dat iemand 
anders het nog kan gebruiken. Het 
mag dus niet zwaar beschadigd of 
versleten zijn. Sommige zaken mag 
een kringwinkel ook niet aanvaar-
den omwille van veiligheid of wetge-
ving (bijvoorbeeld auto- en fietszit-
jes of fiets- en motorhelmen).

DIT AANVAARDEN ZE MET PLEZIER

 boeken, multimedia
 fietsen
 keukengerief en decoratie
 kleding en ander textiel  

(proper en droog)
 meubelen (grote stukken gede-

monteerd indien mogelijk)
 speelgoed
 doe-het-zelfmateriaal en sanitair  

(volledige stukken in goede staat)
 elektrische toestellen (ook indien 

ze niet meer werken)

DIT AANVAARDEN ZE ZEKER NIET

 goederen die zwaar beschadigd 
of versleten zijn

Omwille van veiligheid of wetgeving:

 auto- en fietszitjes, fiets- en 
motorhelmen

 ski’s of surfplanken
 zelf opgenomen cd’s of dvd’s
 wapens
 gasflessen, klein gevaarlijk afval
 etenswaren
 medische en industriële apparaten
 …

WAAR BRENGEN?

Kringwinkel Open Plaats- Destelbergen

Je vindt de kringwinkel aan de  
Dendermondesteenweg nr. 531 A 
in het centrum van Destelbergen 
(naast de Oxfam Wereldwinkel). 
Tijdens de openingsuren kan je er 
kleine spullen afgeven. 

De winkel is open: 
dinsdag-vrijdag: 13 tot 17  uur 
zaterdag: 10 tot 17 uur

Brengpunt Sloepstraat – Wondelgem

Zetels, kasten of andere grote spul-
len breng je naar het brengpunt aan 
het station van Wondelgem. 

Het brengpunt is open: 
maandag-vrijdag: 8.30 tot 17 uur 
zaterdag: 10 tot 13 uur

Bel 09 227 25 64  
voor gratis ophaling

NIEUWE TARIEVEN  
INZAMELING GROFVUIL
De Vlaamse wetgeving verbiedt dat brandbaar grofvuil 
nog langer gratis wordt ingezameld en verplicht de ge-
meenten en intercommunales om het principe ‘de ver-
vuiler 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 1 februari gelden volgende 
tarieven voor brandbaar grofvuil. 

De reyclageparken blijven momenteel nog ongewijzigd. 

TARIEVEN VOOR BRANDBAAR GROFVUIL, HOUT EN METAAL

aanbie-
ding

brandbaar 
grofvuil hout metaal

STANDAARD- 
TARIEF 10 € 0,20 €/kg Gratis Gratis

COMFORT- 
TARIEF 20 € 0,30 €/kg Gratis 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?

We verrekenen dit met het saldo op 
je IVAGO-rekening voor de contai-
ners of sorteerpunt . Volstaat dit 
niet, dan sturen we je een aanre-
kening om het saldo aan te vullen.

WAT IS BRANDBAAR GROFVUIL?

Brandbaar grofvuil is brandbaar 
huishoudelijk afval dat je niet kan 
meegeven in de grijze container: 
een kapotte zetel, houten ramen 
(zonder glas), oude tuinslang,…

Elektrische toestellen zijn 
geen grof huisvuil. Je geeft 
ze terug aan de handelaar 
bij aankoop van een nieuw 
gelijkaardig toestel. Je kan 
ze ook aan de kringwinkel 
bezorgen of naar het recy-
clagepark brengen. 

Jaarlijks verdwijnen 226.524 koelkasten uit het recyclagecircuit.

Milieustrijders maken zich grote zorgen over het stijgend aantal verdwijningen.  Het slecht recycleren 

van je koelkast is gelijk aan de CO2-uitstoot van een wagen die 27.500 km rijdt. Geef je koelkast niet 

zomaar aan iedereen mee. Zorg dat hij wordt gerecycleerd volgens de regels van de kunst.

Zie wat jij kan doen op www.vermistekoelkasten.be

RECUGEN0001_PM_297x210_OK_V4.indd   2 04/07/2019   11:32

ZONDAG 29 MAART 2020

DE SCHOONSTE 
DAG VAN ’T JAAR!

Spreek je vrienden, buren, jeugd- of sportvereni-
ging aan. Samen maken we straten, pleinen en 
parken schoon.  

Inschrijven vanaf 1 februari op  
www.destelbergenhelemaalschoon.be
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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

Raadpleeg je 
ophaalkalender,  
www.ivago.be 
of download de  
app Recycle! 
voor meer info.

SCHOON IN DE GATEN HOUDEN

  www.facebook.com/ivago.gent

  www.twitter.com/ivagogent

We maken ook gebruik van 
het sociale buurtnetwerk 
Hoplr voor berichten die van 
belang zijn voor jouw buurt. 
Meer op www.hoplr.com

NIEUWE  
OPENINGSUREN 
IVAGO-ONTHAAL
Het IVAGO-onthaal is voor- 
taan op werkdagen doorlo-
pend open van 8 tot 17 uur. 
Je vindt ons in de Proef-
tuinstraat 43, 9000 Gent. 

ONZE RECYCLAGEPARKWACHTERS VRAGEN JE:

“ENKEL ZUIVERE MATERIALEN 
KUNNEN WE LATEN RECYCLEREN”
Op een recyclagepark verzamelen 
we materialen om te laten verwer-
ken tot nieuwe grondstoffen. 

Onzuiverheden maken recyclage 
onmogelijk en drijven de kosten 
hoog op. 

In de container voor gips horen 
enkel restanten van gipskarton of 
gipsblokken. Vaak treffen we er 
ook heel andere voorwerpen in aan 
zoals zakken met versteend gips 
(verwijder de zak!), houten latten, 
tegels… Ook gips met paardenhaar, 
metalen of pvc-profielen of gipslij-
men horen er niet in thuis. 

Bij de harde plastics horen geen 
tuinslangen (brandbaar afval), 
verpakkingen van brandstof (kga) of 
bloempotjes (pmd). 

GESLOTEN OP MAANDAG
De IVAGO-recyclageparken zijn open van dinsdag tot en met zaterdag, 
van 9.30 uur tot 17.15 uur.

De parken zijn gesloten op zondag, maandag en feestdagen (ook 11 juli).

NIEUW
VANAF 1 JANUARI MAG ER 

MÉÉR IN DE PMD-ZAK!
Vanaf 1 januari mogen yoghurtpotjes, plastic zak-

jes, folies en botervlootjes mee in de pmd-zak.


