AFVALKALENDER 2020
Sint-Niklaas - sector B

Contacteer MIWA
Vragen of opmerkingen? 
Mail naar info@miwa.be of bel ons
op het nummer 03 776 72 50.
Maandag – donderdag:
8.30 – 12.30 en 13.00 – 17.00
Vrijdag:
8.30 – 12.30 en 13.00 – 15.00
Vlyminckshoek 12, 9100 Sint-Niklaas
Vragen over je gft-container, over de diftarinzameling of een aanvraag doen voor een
inzameling van snoeihout of grofvuil?
Bel naar ons gratis infonummer 0800 98 003.
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HOU HIERMEE REKENING WANNEER
JE JE AFVAL AANBIEDT VOOR OPHALING
Onze aandachtspunten voor de huis-aan-huis ophaling van afval:
Zet je afval op tijd buiten. Na 18.00 uur de avond voordien of
vóór 6.00 uur de dag van de ophaling. Doe je dit vroeger of later,
dan is dat sluikstort. Hiervoor riskeer je een GAS-boete tot € 350.
Opgelet: textiel zet je pas de ochtend van de inzameling buiten,
ten laatste tegen 8.00 uur. Dit om de inzameling van malafide
organisaties tegen te gaan.
Gebruik de juiste verpakking (container, zak, doos) per afvalsoort
en zet het aan de rand van de openbare weg voor jouw woning.
Let erop dat je aangeboden afval weggebruikers niet hindert.
Respecteer de aandachtspunten en de sorteerregels. Zo niet, wordt
je afval niet meegenomen.
Neem je afval in dat geval terug binnen en bied het de volgende
keer correct aan.
Weet je niet waar de fout ligt, neem dan contact met ons op en we
bekijken het samen.

Wat is de rol van
afvalintercommunale MIWA?
Afvalintercommunale MIWA is een samenwerkingsverband van 5 gemeenten in de regio Midden-Waasland.
In opdracht van deze gemeenten zorgt MIWA voor
het afvalbeheer van meer dan 156 000 inwoners. We
zorgen ervoor dat je de nodige tips krijgt om je afval te
vermijden, te beperken en juist te sorteren. Daarnaast
organiseren we de efficiënte inzameling van afval aan
huis en de werking van de recyclageparken. Bovendien
houden we de kostprijs van afvalbeheer voor jou onder
controle. Samen met jou gaan we voor minder afval!
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Sint-Niklaas - sector B - 3

GEVONDEN
Jij bent de persoon die
we zoeken voor onze
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Vraag er eentje aan via miwa.be/app-login.
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JANUARI

Ontdek of jouw straat tot ronde 1 of 2 behoort op pagina 3.
Zo weet je meteen met welke ophaalronde (1 of 2) je rekening moet houden.

WEEK 3
WEEK 4
WEEK 5

DINSDAG

WOENSDAG
NIEUWJAAR

		

DONDERDAG

VRIJDAG

ZATERDAG

ZONDAG

RP X

Huisvuil in containers
(zie p.28)

RP X

1

2

3

5

4

PMD 2

WEEK 2

WEEK 1

MAANDAG

2020

HV 1

6
PMD 1

GFT 2

8

7

9

10

12

11

HV 2

13

15

14

16

17

19

18

HV 1

20
PMD 1

GFT 2

22

21

23

24

26

25

HV 2
P-K
2
handige

27

afvalkalender

GFT 1

PMD

Papier en Karton (zie p.30)

P-K

Groente-, fruit- en
tuinafval (zie p.31)

GFT

(zie p.32)

PMD 2

SH-KB
1&2

handige
afvalkalender

GFT 1

Plastic verpakkingen,
metalen verpakkingen
en drankkartons (zie p.29)

Snoeihout en kerstboom

P-K 1

29

28

herinnering voor
afvalophaling

30

Recycle! weet alles van afval. Wanneer
ik alles van afval. Wanneer zet ik
Recycle!zet
weet
het oud papier buiten? Waar staat
dichtsthetde
oud
papier buiten? Waar staat de dichtstbijzijnde glasbol? Waar blijf ik met
mijn oude
bijzijnde
glasbol? Waar blijf ik met mijn oude
batterijen? De antwoorden zitten
in je
batterijen?
De antwoorden zitten in je
broekzak, dankzij Recycle!
broekzak, dankzij Recycle!

inzamelpunten
herinnering voor
in je buurt
afvalophaling

31

inzamelpunten
in je buurt

HV

Recyclagepark uitzonderlijk
gesloten (zie p.34-35)

SH-KB
RP X

Feestdag: opgelet, mogelijks
verandert jouw ophaaldag!

AANDACHTSPUNTEN
OPHALING AFVAL
Zet je afval buiten (behalve
grofvuil op aanvraag en textiel)
vóór 6.00 uur de dag van ophaling of
na 18.00 uur de avond voordien.

Download snel de gratis app.

BRUIK
DERD.

LVER
JE AFVA

VERWIJ
In samenwerking met Bebat en Recupel.
In samenwerking met Bebat en Recupel.
ÉÉN KLIK

www.miwa.be

Sint-Niklaas - sector B - 5

HERBRUIKBARE BEKERS
Binnenkort een schoolfeest, buurtfeest,
sportevenement of festival? Reserveer tijdig je
bekers op www.miwa.be/herbruikbarebekers

Vanaf 2020 is het op alle evenementen – van schoolfeesten
tot grote festivals – verboden om drank te serveren in
wegwerpverpakkingen. Wegwerpbekertjes van plastic of
karton, blikjes of petflesjes zijn dus niet meer toegestaan.
Organiseer je een evenement? Koop dan je drank aan in
glazen retourflessen, een postmixsysteem of in vaten.
Vanaf 2021 zullen ook andere plastic wegwerpvoorwerpen
zoals plastic bestek, bordjes, rietjes en roerstaafjes verboden
worden. Wie slim is, houdt daar nu al rekening mee.
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FEBRUARI

Ontdek of jouw straat tot ronde 1 of 2 behoort op pagina 3.
Zo weet je meteen met welke ophaalronde (1 of 2) je rekening moet houden.

MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

ZATERDAG

WEEK 5

(zie p.28)

2

1
PMD 2

WEEK 6
WEEK 7

ZONDAG
Huisvuil in containers

TX 1

TX 2

HV 1

3
PMD 1

5

4

GFT 2

6

7

9

8

HV 2

10

GFT 1

12

11

13

14

PMD 1

GFT 2

19

18

20

21

23

22

HV 2
P-K
2
handige

24

afvalkalender

GFT 1

Papier en Karton (zie p.30)

P-K

Groente-, fruit- en
tuinafval (zie p.31)

GFT
TX

AANDACHTSPUNTEN
OPHALING AFVAL

HV 1

handige
afvalkalender

PMD

16

15

PMD 2

17

HV

Plastic verpakkingen,
metalen verpakkingen
en drankkartons (zie p.29)

Textiel (zie p.32)

P-K 1

WEEK 8
WEEK 9

2020

26

25

herinnering voor
afvalophaling

27

Recycle! weet alles van afval. Wanneer
ik alles van afval. Wanneer zet ik
Recycle!zet
weet
het oud papier buiten? Waar staat
dichtsthetde
oud
papier buiten? Waar staat de dichtstbijzijnde glasbol? Waar blijf ik met
mijn oude
bijzijnde
glasbol? Waar blijf ik met mijn oude
batterijen? De antwoorden zitten
in je
batterijen?
De antwoorden zitten in je
broekzak, dankzij Recycle!
broekzak, dankzij Recycle!

inzamelpunten
herinnering voor
in je buurt
afvalophaling

28

29

Zet je afval buiten (behalve
grofvuil op aanvraag en textiel)
vóór 6.00 uur de dag van ophaling of
na 18.00 uur de avond voordien.

inzamelpunten
in je buurt

Download snel de gratis app.

ENKELE
MIS GEEN
MEER!

In samenwerking met Bebat en Recupel.
In samenwerking met Bebat en Recupel.
OPHALING

www.miwa.be

Sint-Niklaas - sector B - 7

Maart is traditiegetrouw de maand van
de Grote Lenteschoonmaak. Burgers,
verenigingen, scholen en bedrijven steken
de handen uit de mouwen en maken hun
buurt weer proper.
Trek je werkhandschoenen aan, neem een
vuilniszak in de hand en trek samen de
straat op!

GROTE
LENTESCHOONMAAK

Hoewel afval dikwijls achteloos en
zonder slechte bedoelingen wordt
weggegooid, heeft het toch een
enorme impact op de omgeving.
Meedoen?
Bestel tijdig je opruimmateriaal via
de webwinkel van Mooimakers
(www.mooimakers.be/webwinkel)

KOM OP VOOR
EEN MOOIE BUU

Wat kan jij doen?
Je buurt altijd proper houden?
Word zwerfvuilvrijwilliger en sluit
je aan bij Schoon Volk.
Info: miwa.be/schoonvolk

Zelf niets op de grond gooien en anderen aanmoed
hetzelfde te doen. Afval meteen in de vuilnisbak go
bewaren tot je er eentje tegenkomt, je eigen stoep
houden of een opruimactie organiseren …
Helpen kan op zoveel manieren.

8

MAART

Ontdek of jouw straat tot ronde 1 of 2 behoort op pagina 3.
Zo weet je meteen met welke ophaalronde (1 of 2) je rekening moet houden.

MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

ZATERDAG

WEEK 9

HV

(zie p.28)

1
PMD 2

WEEK 10
WEEK 11

ZONDAG
Huisvuil in containers

HV 1

2
PMD 1

GFT 2

3

4

5

6

7

8

10

11

12

13

14

15

Plastic verpakkingen,
metalen verpakkingen
en drankkartons (zie p.29)

PMD

Papier en Karton (zie p.30)

P-K

Groente-, fruit- en
tuinafval (zie p.31)

GFT

HV 2
P-K 1

9

GFT 1
PMD 2

WEEK 12
WEEK 13
WEEK 14

2020

HV 1

16
PMD 1

GFT 2

17

18

19

20

21

22

AANDACHTSPUNTEN
OPHALING AFVAL
Zet je afval buiten (behalve
grofvuil op aanvraag en textiel)
vóór 6.00 uur de dag van ophaling of
na 18.00 uur de avond voordien.

HV 2
P-K 2

23

GFT 1

24

25

PMD 2
HV 1

30

www.miwa.be

GFT 2

26

27

28

29

handige
afvalkalender

handige
afvalkalender

Recycle! weet alles van afval. Wanneer
Recycle!z
het oud papier buiten? Waar staat
deoud
dic
het
bijzijnde glasbol? Waar blijf ik met
mijn o
bijzijnde
batterijen? De antwoorden zittenbatterije
in je
broekzak, dankzij Recycle!
broekza

Download snel de gratis app.

31

31

B JIJ
WAT? HE
NIET?

In samenwerking met Bebat en Recupel.In samenwerking met Bebat DE
en Recupel.
APP NOG

Sint-Niklaas - sector B - 9

COMPOSTEREN KAN JE LEREN
Composteer je afval van groenten, fruit en tuin
zelf en bespaar op je afvalkosten.

TIP
Compos
tvaten e
n -bakke
vo o r e e n
n zijn
voordeli
ge prijs
te koop
in je rec
yclagepa
rk.
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APRIL

Ontdek of jouw straat tot ronde 1 of 2 behoort op pagina 3.
Zo weet je meteen met welke ophaalronde (1 of 2) je rekening moet houden.

MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

VRIJDAG

ZATERDAG

ZONDAG
Huisvuil in containers

WEEK 14
WEEK 15
WEEK 16
WEEK 17
WEEK 18

DONDERDAG

2020

(zie p.28)

2

1
PMD 1

3

5

4
PASEN

HV 2
P-K 1

6
PAASMAANDAG

13
PMD 1

GFT 1

9

8

7

10

12

11

PMD 2
GFT 2

16

15

14

17

19

18

HV 2
GFT 1

TX 1

27

GFT 2

29

28

24

26

25

TX 2

HV
1
handige

afvalkalender

23

22

21

PMD 2
handige
afvalkalender

PMD

Papier en Karton (zie p.30)

P-K

Groente-, fruit- en
tuinafval (zie p.31)

GFT
TX

Feestdag: opgelet, mogelijks
verandert jouw ophaaldag!

AANDACHTSPUNTEN
OPHALING AFVAL

P-K 2

20

Plastic verpakkingen,
metalen verpakkingen
en drankkartons (zie p.29)

Textiel (zie p.32)

HV 1

HV

herinnering voor
afvalophaling

30

inzamelpunten
herinnering voor
in je buurt
afvalophaling

Zet je afval buiten (behalve
grofvuil op aanvraag en textiel)
vóór 6.00 uur de dag van ophaling of
na 18.00 uur de avond voordien.

inzamelpunten
in je buurt

Recycle! weet alles van afval. Wanneer
ik alles van afval. Wanneer zet ik
Recycle! zet
weet
het oud papier buiten? Waar staat
dichtsthetde
oud
papier buiten? Waar staat de dichtstbijzijnde glasbol? Waar blijf ik met
mijn oude
bijzijnde
glasbol? Waar blijf ik met mijn oude
batterijen? De antwoorden zitten
in je
batterijen?
De antwoorden zitten in je
broekzak, dankzij Recycle!
broekzak, dankzij Recycle!

Download snel de gratis app.

,
WIE APPT

AP ‘T!
In samenwerking met Bebat en Recupel.
In samenwerking met Bebat en Recupel. DIE SN

www.miwa.be
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(HANDIGE) HARRY
EN HARRIËTTE
WACHTEN OP JOU

Bezoek eens een Repair Café in je buurt en vermijd een torenhoge afvalberg.
Vrijwilligers staan voor je klaar om je kapotte spulletjes te herstellen. De data van de
Repair Cafés in je gemeente vind je terug op de website
van MIWA of je gemeente.
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MEI

Ontdek of jouw straat tot ronde 1 of 2 behoort op pagina 3.
Zo weet je meteen met welke ophaalronde (1 of 2) je rekening moet houden.

MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

WEEK 18
WEEK 19

ZATERDAG

ZONDAG

DAG VAN
DE ARBEID

RP X

PMD 1

HV 2

Huisvuil in containers
(zie p.28)

3

2

1

SH

P-K 1

4

GFT 1

5

7

6

10

9

8

PMD 2

WEEK 20
WEEK 21
WEEK 22

VRIJDAG

2020

HV 1

11
PMD 1

GFT 2

12

HV 2
GFT 1

19

20

RP X

25

afvalkalender

GFT 2

22

herinnering voor
afvalophaling

inzamelpunten
herinnering voor
in je buurt
afvalophaling

27

28

Recycle! weet alles van afval. Wanneer
ik alles van afval. Wanneer zet ik
Recycle!zet
weet
het oud papier buiten? Waar staat
dichtsthetde
oud
papier buiten? Waar staat de dichtstbijzijnde glasbol? Waar blijf ik met
mijn oude
bijzijnde
glasbol? Waar blijf ik met mijn oude
batterijen? De antwoorden zitten
in je
batterijen?
De antwoorden zitten in je
broekzak, dankzij Recycle!
broekzak, dankzij Recycle!

Download snel de gratis app.

LEDEN
JE GEZINS
IGD?
HEB JIJ
TGENOD
UI
AL
K
In samenwerking met Bebat en Recupel.
In samenwerking met Bebat en OO
Recupel.
IEL.
JE PROF
KIJK IN

www.miwa.be

24

23

21

PINKSTEREN

26

Plastic verpakkingen,
metalen verpakkingen
en drankkartons (zie p.29)

PMD

Papier en Karton (zie p.30)

P-K

Groente-, fruit- en
tuinafval (zie p.31)

GFT

LAATSTE DAG om een
afspraak te maken voor
voorjaarsophaling snoeihout (zie p.32)
Recyclagepark uitzonderlijk
gesloten (zie p.34-35)

PMD 2
HV
1
handige

handige
afvalkalender

17

16

15

O.L.H.
HEMELVAART

P-K 2

18

14

13

29

30

inzamelpunten
in je buurt

31

Kapotte spullen?
Repareer ze zelf, mét hulp.
Kom naar het Repair Café
in jouw buurt.

HV

SH

RP X

Feestdag: opgelet, mogelijks
verandert jouw ophaaldag!

AANDACHTSPUNTEN
OPHALING AFVAL
Zet je afval buiten (behalve
grofvuil op aanvraag en textiel)
vóór 6.00 uur de dag van ophaling of
na 18.00 uur de avond voordien.

Sint-Niklaas - sector B - 13

Blijven rocken?
Enkel als je deze
meta(a)lgroep bij
PMD sorteert.
Ook metalen verpakkingen als
muselets, metalen deksels en
aluminium schalen horen bij PMD.

Lees alle sorteerregels voor PMD na op pagina 29.

14

JUNI

Ontdek of jouw straat tot ronde 1 of 2 behoort op pagina 3.
Zo weet je meteen met welke ophaalronde (1 of 2) je rekening moet houden.

PINKSTERMAANDAG

WEEK 25

WOENSDAG

HV 2

DONDERDAG

VRIJDAG

ZATERDAG

ZONDAG

PMD 1

Huisvuil in containers
(zie p.28)

GFT 1

2

3

4

5

7

6

PMD 2
HV 1 GFT 2

8
PMD 1

P-K 1

9

10

11

12

14

13

HV 2

15

GFT 1

16

17

18

19

21

20

PMD 2
HV 1

22
PMD 1
handige
afvalkalender

GFT 2

HV

Plastic verpakkingen,
metalen verpakkingen
en drankkartons (zie p.29)

PMD

Papier en Karton (zie p.30)

P-K

Groente-, fruit- en
tuinafval (zie p.31)

GFT

Feestdag: opgelet, mogelijks
verandert jouw ophaaldag!

P-K 2

WEEK 26
WEEK 27

DINSDAG

1

WEEK 24

WEEK 23

MAANDAG

2020

23

24

25

26

28

27

AANDACHTSPUNTEN
OPHALING AFVAL
Zet je afval buiten (behalve
grofvuil op aanvraag en textiel)
vóór 6.00 uur de dag van ophaling of
na 18.00 uur de avond voordien.

HV 2
GFT
1&2
handige

29

afvalkalender

30

herinnering voor
afvalophaling

inzamelpunten
herinnering voor
in je buurt
afvalophaling

inzamelpunten
in je buurt

Recycle! weet alles van afval. Wanneer
ik alles van afval. Wanneer zet ik
Recycle!zetweet
het oud papier buiten? Waar staat
dichtsthetdeoud
papier buiten? Waar staat de dichtstbijzijnde glasbol? Waar blijf ik met
mijn oude
bijzijnde
glasbol? Waar blijf ik met mijn oude
batterijen? De antwoorden zitten
in je
batterijen?
De antwoorden zitten in je
broekzak, dankzij Recycle!
broekzak, dankzij Recycle!

Download snel de gratis app.

RT JOUW
EN? SCOO
TER
BRUIK BE
E?
MIDDELD
GE
DAN HET

In samenwerking met Bebat en Recupel.
In samenwerking met Bebat en Recupel.
AFVALVER

www.miwa.be

Sint-Niklaas - sector B - 15

VLAANDEREN ASBESTVEILIG IN 2040?
BEGIN IN EN RONDOM JOUW HUIS

Asbestcementen golfplaten liggen? Verwijder ze veilig en wij
komen ze ophalen aan huis. Haal je asbestplaatzak in het
recyclagepark en maak je afspraak via 0800 98 003.
TIP: Verpak je asbestafval altijd, dat is veiliger voor
jezelf en je omgeving. Vergeet ook je beschermingsmiddelen niet tijdens het verwijderen.

Koop je asbestzakken in het
recyclagepark
(mini asbestzak € 1,5 – transparante
platenzak 2 à 3 platen € 3 –
asbestplaatzak ophaling aan huis € 30)

Wist je dat je jaarlijks 200 kg asbestafval gratis mag
brengen naar je MIWA-recyclagepark?
Meer info: www.miwa.be/asbest
16

JULI

Ontdek of jouw straat tot ronde 1 of 2 behoort op pagina 3.
Zo weet je meteen met welke ophaalronde (1 of 2) je rekening moet houden.

MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

VRIJDAG

ZATERDAG

ZONDAG

WEEK 27

Huisvuil in containers (zie p.28)

2

1

PMD 1

5

VLAAMSE
FEESTDAG

HV 1

6

4

3

PMD 2

WEEK 28
WEEK 29
WEEK 30
WEEK 31

DONDERDAG

2020

9

8

GFT 1 & 27

10

RP X

11

12

NATIONALE
FEESTDAG

PMD 1
handige
afvalkalender

RP X

21

16

15

14

13

20

GFT 2

22

23

28

29

herinnering voor
afvalophaling

30

Recycle! weet alles van afval. Wanneer
ik alles van afval. Wanneer zet ik
Recycle!zet
weet
het oud papier buiten? Waar staat
dichtsthetde
oud
papier buiten? Waar staat de dichtstbijzijnde glasbol? Waar blijf ik met
mijn oude
bijzijnde
glasbol? Waar blijf ik met mijn oude
batterijen? De antwoorden zitten
in je
batterijen?
De antwoorden zitten in je
broekzak, dankzij Recycle!
broekzak, dankzij Recycle!

Download snel de gratis app.

* STER* ,
SORTEER
KOMAAN
ZIG!
BE
ED
In samenwerking met Bebat en Recupel.
In samenwerking met Bebat en Recupel. GO

www.miwa.be

PMD

Papier en Karton (zie p.30)

P-K

19

NIEUW: wekelijkse
ophaling in juli & augustus
Textiel (zie p.32)

25

24

HV 2
afvalkalender

18

17

PMD 2

GFT
1&2
handige

27

Plastic verpakkingen,
metalen verpakkingen
en drankkartons (zie p.29)

(zie p.31)

GFT 1 & 2

GFT 1

HV

Groente-, fruit- en tuinafval

HV 2

HV 1

NIEUW: tweewekelijkse
ophaling in juli & augustus

Opgelet: voortaan
inzamelpunten (HV)
wordt het huisvuil
in je buurt
in de zomer niet langer
wekelijks, maar
2-wekelijks ingezameld.
GFT halen we in
juli en augustus wél
wekelijks op.

inzamelpunten
herinnering voor
in je buurt
afvalophaling

31

26

Recyclagepark uitzonderlijk
gesloten (zie p.34-35)

GFT

TX
RP X

Feestdag: opgelet, mogelijks
verandert jouw ophaaldag!

AANDACHTSPUNTEN
OPHALING AFVAL
Zet je afval buiten (behalve
grofvuil op aanvraag en textiel)
vóór 6.00 uur de dag van ophaling of
na 18.00 uur de avond voordien.

Sint-Niklaas - sector B - 17

SLUIKSTORTERS ZIJN GEZIEN

Afval hoort niet thuis in de natuur, dat weten we allemaal.
Vermijd boetes tot € 350 en breng je afval netjes
naar het recyclagepark, zodat het gerecycleerd kan worden.
Het meeste afval kan je er gratis afleveren.
18

AUGUSTUS

Ontdek of jouw straat tot ronde 1 of 2 behoort op pagina 3.
Zo weet je meteen met welke ophaalronde (1 of 2) je rekening moet houden.

PMD 2

WEEK 33

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

ZATERDAG

TX 1

ZONDAG
Huisvuil in containers (zie p.28)

1

2

TX 2

HV 1

3
PMD 1

5

GFT 1 & 2
4

6

9

12

11

13

14

RP X

15

16

HV 1

PMD 1

19

20

21

22

23

24

Papier en Karton (zie p.30)

P-K

NIEUW: wekelijkse
ophaling in juli & augustus

1&2

25

handige
afvalkalender

26

27

herinnering voor
afvalophaling

28

Recycle! weet alles van afval. Wanneer
ik alles van afval. Wanneer zet ik
Recycle!zetweet
het oud papier buiten? Waar staat
dichtsthetdeoud
papier buiten? Waar staat de dichtstbijzijnde glasbol? Waar blijf ik met
mijn oude
bijzijnde
glasbol? Waar blijf ik met mijn oude
batterijen? De antwoorden zitten
in je
batterijen?
De antwoorden zitten in je
broekzak, dankzij Recycle!
broekzak, dankzij Recycle!

inzamelpunten
herinnering voor
in je buurt
afvalophaling

29

GFT

RP X

Feestdag: opgelet, mogelijks
verandert jouw ophaaldag!

AANDACHTSPUNTEN
OPHALING AFVAL

HV 2
GFT
handige
afvalkalender

PMD

Recyclagepark uitzonderlijk
gesloten (zie p.34-35)

GFT 1 & 18
2

HV

Plastic verpakkingen,
metalen verpakkingen
en drankkartons (zie p.29)

(zie p.31)

PMD 2

17

NIEUW: tweewekelijkse
ophaling in juli & augustus

Groente-, fruit- en tuinafval

O.L.V.
HEMELVAART

HV 2

10

8

7

GFT 1 & 2

WEEK 34
WEEK 35
WEEK 36

DINSDAG

Opgelet: voortaan wordt het huisvuil (HV)
in de zomer niet langer wekelijks, maar
2-wekelijks ingezameld. GFT halen we in
juli en augustus wél wekelijks op.

WEEK 32

WEEK 31

MAANDAG

2020

30

inzamelpunten
in je buurt

Zet je afval buiten (behalve
grofvuil op aanvraag en textiel)
vóór 6.00 uur de dag van ophaling of
na 18.00 uur de avond voordien.

Download snel de gratis app.

G
JIJ GRAA
APP?
WAT WIL
EN IN DE
OEGD ZI
VIA
EV
EG
EN
TO
ET
In samenwerking met Bebat en Recupel.
In samenwerking met Bebat en Recupel.
SW
ON
T
HE
LAAT
MIWA.BE
ICATIE@
COMMUN

31

www.miwa.be

Sint-Niklaas - sector B - 19

BINNENKORT
IN JE GEMEENTE

WEEK VAN
DE HANDHAVING
30/9 – 6/10

Bespaar jezelf de boete,

GOOI JE AFVAL
NIET OP
DE GROND

Binnenkort vindt de Vlaamse week van de Handhaving plaats.
Die weekenzullen
er meeropgevoerd.
controles zijn, zowel
Stoor jij je Tijdens
ook aan
dat worden
achterblijft
op op zwerfvuildezeafval
actieweek
de controles
sluikstortgedrag
Samen
gaan
we
voor
een
propere
buurt!
anoniem als in uniform. Lichte overtreders
straten, pleinen en andere openbare plaatsen?
worden aangesproken. Hen worden alternatieven
Je bent zeker niet de enige. Het straatbeeld wordt
voorgesteld. Bij zwaardere overtredingen wordt er
er immers niet mooier op. Bovendien heeft afval
zwaarder beboet. We gaan hierbij niet alleen voor 20
een grote impact op het milieu. Denk maar aan

SEPTEMBER

Ontdek of jouw straat tot ronde 1 of 2 behoort op pagina 3.
Zo weet je meteen met welke ophaalronde (1 of 2) je rekening moet houden.

WEEK 39
WEEK 40

DINSDAG

PMD 1

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

ZATERDAG

ZONDAG

PMD 2

Huisvuil in containers

HV 1

(zie p.28)

GFT 2

1

2

4

3

6

5

HV 2
P-K 1

7

GFT 1

8

9

11

10

PMD 2

WEEK 38

WEEK 37

WEEK 36

MAANDAG

2020

13

12

SH

HV 1

14
PMD 1

GFT 2

15

16

17

18

19

20

22

23

24

25

26

27

Plastic verpakkingen,
metalen verpakkingen
en drankkartons (zie p.29)

PMD

Papier en Karton (zie p.30)

P-K

Groente-, fruit- en
tuinafval (zie p.31)

GFT

LAATSTE DAG om een
afspraak te maken voor
najaarsophaling snoeihout

SH

(zie p.32)

HV 2
P-K 2

21

GFT 1
PMD 2

handige
afvalkalender

HV

HV
1
handige

28

afvalkalender

GFT 2

29

30

herinnering voor
afvalophaling

inzamelpunten
herinnering voor
in je buurt
afvalophaling

inzamelpunten
in je buurt

AANDACHTSPUNTEN
OPHALING AFVAL
Zet je afval buiten (behalve
grofvuil op aanvraag en textiel)
vóór 6.00 uur de dag van ophaling of
na 18.00 uur de avond voordien.

Recycle! weet alles van afval. Wanneer
ik alles van afval. Wanneer zet ik
Recycle!zet
weet
het oud papier buiten? Waar staat
dichtsthetde
oud
papier buiten? Waar staat de dichtstbijzijnde glasbol? Waar blijf ik met
mijn oude
bijzijnde
glasbol? Waar blijf ik met mijn oude
batterijen? De antwoorden zitten
in je
batterijen?
De antwoorden zitten in je
broekzak, dankzij Recycle!
broekzak, dankzij Recycle!

Download snel de gratis app.

RMIJDEN?
AFVAL VE
S OVER
ER ALLE
ES
.
LE
In samenwerking met Bebat en Recupel.
In samenwerking met Bebat en Recupel.
PS & INFO
ONDER TI

www.miwa.be

Sint-Niklaas - sector B - 21

Breng je lege batterijen gratis
naar het recyclagepark.

22

OKTOBER

Ontdek of jouw straat tot ronde 1 of 2 behoort op pagina 3.
Zo weet je meteen met welke ophaalronde (1 of 2) je rekening moet houden.

MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

WEEK 40
WEEK 41

ZATERDAG

ZONDAG
Huisvuil in containers
(zie p.28)

1
PMD 1

2

4

3

HV 2
P-K 1

5

GFT 1

8

7

6

9

11

10

HV

Plastic verpakkingen,
metalen verpakkingen
en drankkartons (zie p.29)

PMD

Papier en Karton (zie p.30)

P-K

Groente-, fruit- en
tuinafval (zie p.31)

GFT

Textiel (zie p.32)

PMD 2

WEEK 42
WEEK 43
WEEK 44

VRIJDAG

2020

TX

HV 1

12
PMD 1

GFT 2

15

14

13

16

18

17

HV 2
P-K 2

19

GFT 1
PMD 2

handige
afvalkalender

22

21

20
TX 1

26

afvalkalender

27

25

24

Zet je afval buiten (behalve
grofvuil op aanvraag en textiel)
vóór 6.00 uur de dag van ophaling of
na 18.00 uur de avond voordien.

TX 2

HV
1
handige
GFT 2

23

AANDACHTSPUNTEN
OPHALING AFVAL

28

herinnering voor
afvalophaling

29

Recycle! weet alles van afval. Wanneer
ik alles van afval. Wanneer zet ik
Recycle!zet
weet
het oud papier buiten? Waar staat
dichtsthetdeoud
papier buiten? Waar staat de dichtstbijzijnde glasbol? Waar blijf ik met
mijn oude
bijzijnde
glasbol? Waar blijf ik met mijn oude
batterijen? De antwoorden zitten
in je
batterijen?
De antwoorden zitten in je
broekzak, dankzij Recycle!
broekzak, dankzij Recycle!

inzamelpunten
herinnering voor
in je buurt
afvalophaling

30

31

inzamelpunten
in je buurt

Download snel de gratis app.

NT
ELKOM BE
DAT JE W
ARKEN
WIST JE
CYCLAGEP
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EN
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RE
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In samenwerking met Bebat en Recupel.
In samenwerking met Bebat IN
en Recupel.
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A? VIND
TE-APP.
VAN MIW
A MY WAS
IW
M
IN DE

www.miwa.be
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AFVALOPHALERS
EN RECYCLAGEPARKWACHTERS
VERDIENEN
RESPECT!

#houhetnet
Interafval_2019_vrachtwagen_A0_ZonderIC_Bak.indd 1

2/07/19 14:51

24

NOVEMBER

Ontdek of jouw straat tot ronde 1 of 2 behoort op pagina 3.
Zo weet je meteen met welke ophaalronde (1 of 2) je rekening moet houden.

PMD 1

WEEK 47

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

ZATERDAG

ZONDAG
ALLERHEILIGEN

Huisvuil in containers
(zie p.28)

1

HV 2
P-K 1

2

GFT 1
PMD 2

9
PMD 1

RP X

4

3

HV 1 GFT 2

5

6

7

8

WAPENSTILSTAND

RP X

11

10

12

13

14

15

HV 2
P-K 2

16

GFT 1

18

17

19

20

21

22

PMD 2

WEEK 48
WEEK 49

DINSDAG

‘Afvalophaler is het belangrijkste beroep ter wereld’.
Niet onze woorden. Wel die van de Nederlandse schrijver Rutger Bregman.
Wij noemen het: ‘het schoonste beroep ter wereld.’

WEEK 46

WEEK 45

WEEK 44

MAANDAG

2020

23
PMD 1

HV 1
handige
afvalkalender

GFT 2

24

handige
afvalkalender

25

26

herinnering voor
afvalophaling

27

Recycle! weet alles van afval. Wanneer
ik alles van afval. Wanneer zet ik
Recycle!zet
weet
het oud papier buiten? Waar staat
dichtsthetde
oud
papier buiten? Waar staat de dichtstbijzijnde glasbol? Waar blijf ik met
mijn oude
bijzijnde
glasbol? Waar blijf ik met mijn oude
batterijen? De antwoorden zitten
in je
batterijen?
De antwoorden zitten in je
broekzak, dankzij Recycle!
broekzak, dankzij Recycle!

inzamelpunten
herinnering voor
in je buurt
afvalophaling

28

29

HV

Plastic verpakkingen,
metalen verpakkingen
en drankkartons (zie p.29)

PMD

Papier en Karton (zie p.30)

P-K

Groente-, fruit- en
tuinafval (zie p.31)

GFT

Recyclagepark uitzonderlijk
gesloten (zie p.34-35)

RP X

Feestdag: opgelet, mogelijks
verandert jouw ophaaldag!

AANDACHTSPUNTEN
OPHALING AFVAL
Zet je afval buiten (behalve
grofvuil op aanvraag en textiel)
vóór 6.00 uur de dag van ophaling of
na 18.00 uur de avond voordien.
inzamelpunten
in je buurt

Download snel de gratis app.

GELOPEN,
BIJNA AF
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2020 IS
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In samenwerking met Bebat en Recupel.
In samenwerking met Bebat
W
HOenERecupel.
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www.miwa.be
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Herrieschoppers
Herrieschoppers
zijn niet
zijn niet
welkom in
welkom in
de glasbol.
de glasbol.

Lees alle sorteerregels voor glas
na op pagina 30.

Borden, tassen en ovenschotels
Borden,
tassen
ovenschotels
horen niet
thuis en
in de
glasbol.
horen
niet
thuis
in de glasbol.
Stop ze
goed
verpakt
bij het restafval
Stop
ze goed
verpakt
bij het restafval
of breng
ze naar
het recyclagepark.
of breng ze naar het recyclagepark.

26

DECEMBER

Ontdek of jouw straat tot ronde 1 of 2 behoort op pagina 3.
Zo weet je meteen met welke ophaalronde (1 of 2) je rekening moet houden.

MAANDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

ZATERDAG

ZONDAG

WEEK 49

Huisvuil in containers

P-K 1

(zie p.28)

1

GFT 1

2

6

5

4

3

PMD 2

WEEK 50
WEEK 51

WOENSDAG

HV 2

HV 1

7
PMD 1

8

GFT 2

9

13

12

11

10

HV 2
P-K 2

14

GFT 1

15

16

KERSTMIS

PMD 1
handige
afvalkalender

RP X

RP X

HV 1

21

20

19

18

17

PMD 2

WEEK 52
WEEK 53

DINSDAG

2020

GFT 2

22

23

24

25

27

26

HV 2
GFT
1
handige

28

afvalkalender

29

30

herinnering voor
afvalophaling

31

inzamelpunten
herinnering voor
in je buurt
afvalophaling

inzamelpunten
in je buurt

HV

Plastic verpakkingen,
metalen verpakkingen
en drankkartons (zie p.29)

PMD

Papier en Karton (zie p.30)

P-K

Groente-, fruit- en
tuinafval (zie p.31)

GFT

Recyclagepark uitzonderlijk
gesloten (zie p.34-35)

RP X

Feestdag: opgelet, mogelijks
verandert jouw ophaaldag!

AANDACHTSPUNTEN
OPHALING AFVAL
Zet je afval buiten (behalve
grofvuil op aanvraag en textiel)
vóór 6.00 uur de dag van ophaling of
na 18.00 uur de avond voordien.

Recycle! weet alles van afval. Wanneer
ik alles van afval. Wanneer zet ik
Recycle!zetweet
het oud papier buiten? Waar staat
dichtsthetdeoud
papier buiten? Waar staat de dichtstbijzijnde glasbol? Waar blijf ik met
mijn oude
bijzijnde
glasbol? Waar blijf ik met mijn oude
batterijen? De antwoorden zitten
in je
batterijen?
De antwoorden zitten in je
broekzak, dankzij Recycle!
broekzak, dankzij Recycle!

Download snel de gratis app.

L?
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EK
.
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In samenwerking met Bebat en Recupel.
-A
In samenwerking met Bebat en Recupel.
Y WASTE
MIWA M

www.miwa.be
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SORTEERINFO
Recycle!
Sorteerinstructies

over afvalsoorten die aan huis worden opgehaald of kunnen
weggebracht worden naar de glasbol of het recyclagepark.

PMD
Meer info: www.miwa.be


Download snel de gratis app

Huis-aan-huisinzameling in de PMD-zak
ENKEL

Meer info over de selectieve inzameling, sorteren en r ecycleren: www.fostplus.be

P LASTIC FLESSEN & FLACONS

Het Groene Punt-logo op een verpakking geeft aan dat de fabrikant van het product een bijdrage
betaalt
het inzamelen, sorteren en recycleren van verpakkingsafval. Het zegt niets over de
 voorNIET
TOEGELATEN
recycleerbaarheid
van het product of z’n verpakking en is dus geen sorteerinstructie.

Papier-Karton

H U I SV U I L
TO E GELATEN

Aangeboden door

HV

 Huishoudelijke verpakkingen met een volume ≤ 8 liter

Hoe bied
je afval aan?
M ETALEN VERPAKKINGEN
 Goed geledigd, leeggegoten of leeggeschraapt
 Alle vaste afvalstoffen van een particulier huishouden die je in

Verpakkingen
metje
hun
dop, bijbak
voorkeur
Gebruik verplicht
grijze
vanplatgedrukt
MIWA met jouw
een huisvuilcontainer kan steken en die niet gesorteerd kunnen worden.
 Alle andereop.
plastic verpakkingen (potjes, bakjes, vlootjes, zakken
adressticker
Al hetgene wat RESTeert, wanneer aal het overige werd gesorteerd.


en folies)

NIE T TOEGELATEN
 afvalstoffen die selectief worden ingezameld: papier & karton,
PMD, GFT, textiel, glas, KGA, snoeihout, ...

 goederen voor het recyclagepark,
bijv. steenpuin, elektrische
apparaten, ...
 goederen voor De Kringwinkel
 kadavers en slachtafval
 injectienaalden

Plaats
de volle container met hendel naar de
 Andere plastic voorwerpen (speelgoed, bloempotten, spuiten)
straatkant.
 Piepschuim en aluminiumfolie

(bv. corrosieve ontstoppers, corrosieve WC ontkalkers)
D RANKKARTONS Zet geen extra zakken onaangekondigd naast de
 Verpakkingen van insecticide, onkruidverdelger, mosbestrijder,
container.

Luier (- en incontinentie) zakken
P-K Huis-aan-huisinzameling of via recyclagepark
Deze witte zakken koop je in het gemeentehuis. Volle zakken
breng je gratis naar het recyclagepark
waar ze apart worden

ingezameld. Ook na de invoering van de grijze container,
kan je witte luierzakken blijven kopen.

Bied
container
aan
met
gesloten deksel.
 de
Verpakkingen
met kind
veilige
sluiting
rattenvergif, ...

Neem
je container
na ophaling
 Verpakkingen
van motor
olie, verf, lakopnieuw
en vernis binnen.
 Niets vastmaken aan de buitenkant van de PMD-zak
 Verpakkingen met tenminste één van de volgende pictogrammen:

Wil je als bedrijf, vereniging of
vzw gebruik maken van een
grijze diftarcontainer, lees dan de
voorwaarden na op
www.miwa.be/mijngrijzecontainer.


NIET TOEGELATEN

www.miwa.be/mijngrijzecontainer

28
 Plastic folie verwijderen van tijdschriften

 Vuil papier en karton

vink hier uw sorteer- en inzamelzone aan (zie lijst op de achterzijde)

D E N I E UPMD,
W E B L AU
W E Zu
A Kmag
( PM D)

wat
sorteren.
PLASTIC VERPAKKINGEN

Huis aan huis inzameling in de PMD-zak

DRANKKARTONS

METALEN VERPAKKINGEN

Drank- en
conservenblikken

Flessen

PMD

Spuitbussen voor
voedingsmiddelen
of cosmetica

WAT NIET IN DE NIEUWE BLAUWE ZAK MAG

Verpakkingen met kindveilige sluiting

Bakjes en schaaltjes

Flacons

Deksels,
doppen en
kroonkurken

Verpakkingen met minstens
een van de volgende pictogrammen
Verpakkingen van motorolie, pesticiden, siliconenkits
Verpakkingen met een grotere inhoud dan 8 liter

NIEUW

Regels voor een goede
recyclage

Piepschuim
Andere voorwerpen

Flessen of andere verpakkingen goed
leeggieten of –schrapen.

Schaaltjes, vlootjes
en bakjes

Folies

077-Fost+_2020_xxxx_clendrier IVLA_NL_v3.indd 1

www.miwa.be

Potjes en tubes

Zakjes

Duw plastic flessen
plat, zet de dop erop.

Verwijder de plastic
folie van schaaltjes en
gooi ze los van elkaar
in de zak.

OPGELET!
Steek de verpakkingen
niet in elkaar en stop
ze niet samen in een
dichtgeknoopte zak.

Niets vastmaken aan
de buitenkant.

15/10/2019 13:56

Sint-Niklaas - sector B - 29

 Samenbinden met natuurkoord of verzamelen in een
stevige
tubes
kartonnen doos
Folies en
zakjes

de glasbollen
glasbollen werpen
of via
recyclagepark
G LGlas
A S InInde
werpen
of via
recyclagepark

M ETALEN VERPAKKINGEN




 Verpakkingen met minstens een
 Behangpapier
dichtgeknoopte zak.
van de volgende pictogrammen
 Cellofaanpapier en aluminiumfolie en -zakjes

 Verpakkingen van motorolie,
pesticiden, siliconetubes
NIET TOEGELATEN
 Verpakkingen
met een grotere

inhoud dan 8 liter

 Piepschuim

D RANKKARTONS


 Scheiden
van wit glas en gekleurd glas

 Niets vastmaken
aan de buitenkant.

 Andere voorwerpen
 Opaalglas en kristalglas

 Volledig leeg

 Vlak glas zoals ramen en spiegels

 Hittebestendig glas (bv. ovenschotels)

 Alle types van lampen

 Porselein en keramiek, recipiënten in terracotta

 Deksels of doppen

Recycle!

Meer
info over de selectieve inzameling, sorteren en recycleren:
Huis-aan-huisinzameling
via
recyclagepark
PAP-K
PI E RKDownload
A R TO
N Huisofaan
huis
inzameling of via recyclagepark
snel
www.fostplus.be

P-K

de gratis app



NIET
TOEGELATEN
 geeft
Het Groene Punt-logo op een verpakking
aan
dat de fabrikant van het product een bijdrage betaalt voor
het inzamelen, sorteren en recycleren van verpakkingsafval. Het zegt niets over de recycleerbaarheid van het
product of z’n verpakking en is dus geen sorteerinstructie.

 Plastic folie verwijderen van tijdschriften

 Vuil papier en karton

 Samenbinden met natuurkoord of verzamelen in een stevige
kartonnen doos

 Behangpapier
 Cellofaanpapier en aluminiumfolie en -zakjes

OPGELET: papier en karton mogen niet los aangeboden worden, in een rek, in een plastic bak (of vergelijkbaar).
In de glasbollen
of viaaangeboden
recyclagepark
Alleen papier
en kartonwerpen
die correct
worden (zie hierboven), worden meegenomen door de ophaler.
Glas




NIET TOEGELATEN
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G RO E N T E -, F R U I T- E N T U I N A F VA L

GFT

Hang het correcte prijslabel rond het handvat. Deze zijn te verkrijgen in de lokale supermarkt of het gemeentehuis.
Geen label is geen inzameling.
TO E GELATEN

NI E T T OE G E LATE N

 Schillen en resten van fruit,

 Vloeistoffen (bv. soep, melk,



















groenten en aardappelen
Dierlijk en plantaardig
keukenafval en etensresten
Broodresten
Koffiedik, papieren
koffiefilter
Papier van keukenrol
Noten, pitten
Vlees- en visresten,
schaaldierresten
(uitgezonderd schelpen zoals
mosselschelpen, oesterschelpen…)
Vaste zuivelproducten
(kaasresten)
Eieren, eierschalen
Fijn tuin- en snoeiafval
(bladeren, gras, onkruid,
haagscheersel)
Kamer- en tuinplanten
(inclusief potgrond)
Schaafkrullen en zaagmeel
van onbehandeld hout
Mest van kleine huisdieren
(cavia, konijn, kat, hond, …)

www.miwa.be
















koffie,…)
Sauzen, vet en oliën
(uitgezonderd gerechten
waar een klein aandeel
saus in zit)
Theezakjes en koffiepads
Behandeld hout (met verf,
vernis, impregneermiddel)
Beenderen en dierlijk
(slacht)afval
Dierenkrengen
Schelpen van mosselen,
oesters, …
Kattenbakvulling en vogelkooizand
Mest van grote huisdieren of
in grote hoeveelheden
Stof uit de stofzuiger
Wegwerpluiers en ander
hygiëne-afval
Aarde en zand
Kurk
Asresten, houtskool
Plastiek, glas, metalen
Grof ongesnipperd snoeihout, dikke takken

Hoe bied je GFT aan?
Gebruik de groene GFT-container (40l, 120l, 240l).
Druk het GFT-afval niet te hard aan.
Plaats je container met het handvat naar de straat
gericht.
Sluit je deksel volledig.
Vermijd hinder voor voetgangers of fietsers.
Hang het correcte prijslabel rond het handvat.
Containers die té zwaar geladen zijn, kunnen geweigerd
worden bij inzameling.
Vermijd vastgevroren GFT-afval, leg op de bodem van
je container een beetje krantenpapier of een dunne laag
bruin karton.
Gebruik géén zak(je) in je GFT-container (ook geen
composteerbare/bio-afbreekbare, ...). Gooi je GFT-afval
altijd los in de container.
Opgelet: containers met foute inhoud worden geweigerd!
Koop je labels in een supermarkt in je buurt of in het
gemeentehuis.
Gratis infonummer: 0800 98 003
GFT-container kapot? GFT-container omruilen? Extra
container nodig? Stel al je vragen over de GFT-container
via dit gratis infonummer.

Meer info: www.miwa.be

Sint-Niklaas - sector B - 31

SNOEIHOUT

SH

Opgelet: ophalingen in juni en december uitsluitend op aanvraag via
het gratis nummer 0800 98 003 of via miwa.be/aanvraag-snoeihout.
Hoe bied je snoeihout aan?
Bind je snoeihout goed samen (met natuurkoord).
Let erop dat de pakketjes makkelijk te dragen zijn.
Bied alleen takken van maximaal 1,5 m lang en 10 cm doorsnede aan.
Steek het snoeihout niet in plastic zakken of dozen.
Leg het snoeihout op een zichtbare plaats op de openbare weg
(zonder te hinderen).
Leg max. 4 m³ buiten.
Geef bij aanvraag altijd het adres door waar het snoeihout
ligt aangeboden.

UITSLUITEND OP AANVRAAG

0800 98 003

Opgelet: vanaf 2020 wordt het snoeihout in de recyclageparken
samengevoegd bij het gemengde groenafval. Hiervoor betaal je voortaan
€ 0,03 per kilogram. De ophaling aan huis van het snoeihout blijft gratis.

K E R S T BOM E N 

SH-KB

Hoe bied je je kerstboom aan?
Verwijder de pot, aarde en versieringen.
Zo niet, wordt de kerstboom niet opgehaald.
Bied alleen kerstbomen aan van maximaal 1,5 m hoog.
In januari is er een vaste ophaaldag voorzien voor snoeihout, samen
met de ophaling van kerstbomen. Hiervoor maak je geen afspraak.

T E X T I E L

TX

T O E G E L ATE N


kleding en accessoires (riemen, tassen,
schoenen per paar), beddengoed (hoofdkussens, slaapzakken, lakens, dekens en
dekbedden), keuken- en badkamertextiel
(hand- en theedoeken, schorten, washandjes), woningtextiel (tafelkleden, gordijnen,
zetelhoezen), speelgoedknuffels, propere
lappen, textiel met klein defect

NIET TOEGELATEN
 tapijten, matrassen, zetelkussens, nat en/

of besmeurd textiel

Hoe bied je textiel aan voor ophaling?
NIEUW: Zet je textiel pas de ochtend van
de inzameling buiten, vanaf 6.00 uur en vóór
8.00 uur. Dit om malafide organisaties tegen
te gaan.
Bied het aan in een goed gesloten zak of kartonnen doos (enkel bij droog weer) en kleef
de sticker of flyer van Den Azalee erop. Deze
sticker heb je per post gekregen.
Enkel De Kringwinkel Den Azalee mag textiel
ophalen. Andere ophalers hebben geen
toestemming van MIWA en de gemeente
en werken daarom illegaal.
De Kringwinkel Den Azalee
Heistraat 115, 9100 Sint-Niklaas
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G RO F V U I L

0 8 0 0 98 0 0 3 

Opgelet: vanaf 1 januari 2020 betaal je voor grofvuil in het recyclagepark
18 eurocent per kilogram. De prijzen voor ophaling aan huis blijven ongewijzigd.

Grofvuil is het grote restafval dat overblijft nadat alles goed
gesorteerd is.

 bedrijfsafval

Wanneer heb ik grofvuil?

 kga (klein gevaarlijk afval)

1. Is het nog bruikbaar?
Contacteer de Kringwinkel.
2. Het is niet langer bruikbaar en bestaat uit
verschillende materialen.
Demonteer zoveel mogelijk je afgedankte spullen. Vele
afvalsoorten zijn recycleerbaar en mogen gratis naar het
recyclagepark (bijv. elektro, metaal, glas, …).
3. Het is niet langer bruikbaar en niet recycleerbaar. Het is
te groot om in mijn afvalcontainer te steken.
Breng het naar het recyclagepark als grofvuil
(betalend) of maak een afspraak voor ophaling aan huis
via bovenstaand gratis nummer.
TOEGELATEN


Metaal, hout en ander brandbaar restafval.
Alleen afval dat niet in je grijze huisvuilcontainer past.

NI ET TOEGELATEN
 (her-)bruikbare spullen en goederen
 afvalstoffen die selectief worden ingezameld: papier

& karton, PMD, GFT, textiel, glas, KGA, snoeihout, ...

 goederen voor het recyclagepark, bijv. steenpuin,

elektrische apparaten, ...

 autobanden

www.miwa.be

 glas en spiegels
 ...

GROFVUILOPHALING AANVRAGEN?
SURF NAAR MIWA.BE OF BEL GRATIS 0800 98 003
Tarieven:
0 - 1,4 m³
40 euro
1,5 - 1,9 m³
55 euro
2 - 2,4 m³
70 euro
2,5 - 2,9 m³
85 euro
3 - 3,4 m³
100 euro
3,5 - 3,9 m³
115 euro
4 m³		
130 euro
Hoe bied je grofvuil aan?
Plaats het grofvuil op de dag van ophaling buiten
vóór 8.00 uur ‘s morgens.
Zet het grofvuil voor de woning aan de straatkant
zonder weggebruikers te hinderen.
Groepeer het grofvuil per soort: hout, metaal en
overig brandbaar restafval. Aparte ophalers nemen
het grofvuil mee.
Let op:
Bied alleen grofvuil aan op straat op afspraak.
Zonder afspraak riskeer je een boete voor sluikstort.
Tip: breng je grofvuil naar het recyclagepark en betaal minder.
Zo zijn vlak glas en metaal er bijvoorbeeld gratis.

Sint-Niklaas - sector B - 33

R EC YC L AG E PA R K E N 

Breng zeker je identiteitskaart mee, anders geraak je niet binnen.

Adres:
Sint-Niklaas:
Vlyminckshoek 12, 9100 Sint-Niklaas
Nieuwkerken-Waas:
Anthonis De Jonghestraat 20a, 9100 Nieuwkerken-Waas
Openingsuren:
Maandag:
Dinsdag t/m vrijdag:
Zaterdag:
Zondag:

gesloten
13.00 - 18.00 uur
9.00 - 16.30 uur
gesloten

Sluitingsdagen 2020: RP
woensdag 1 januari, donderdag 2 januari, vrijdag 1 mei,
donderdag 21 mei, zaterdag 11 juli, dinsdag 21 juli,
zaterdag 15 augustus, dinsdag 10 november, woensdag
11 november, vrijdag 25 december, zaterdag 26 december
Check de uitzonderlijke sluitingsdagen ook via miwa.be.
Op de afvalkalender staan ze aangeduid met RP .
Vermijd piekmomenten (rond de openings- en sluitingsuren) en
geniet van een vlot bezoek. Respecteer ook de sluitingsuren van
de recyclageparken. Demonteer en sorteer zoveel mogelijk je
afval op voorhand. Zo kan de parkwachter je snel en makkelijk
voorthelpen.
Kmo’s en zelfstandigen:
alleen toegang tot het recyclagepark in de Vlyminckshoek in
Sint-Niklaas van dinsdag tot vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
Tarieven & info: zie www.miwa.be
Maximaal 250 kg per bezoek en 1 bezoek per dag.

Hiermee kan je terecht in het recyclagepark:
G RAT I S
afgedankte elektrische en elektronische apparaten, banden (max. 4,
van particulier gebruik), batterijen, dopjes, luiers (in luierzakken),
glas (vlak en hol), harde plastic, kurk, metalen, klein gevaarlijk afval
(kga), papier en karton, PMD (in blauwe zak), zuivere folie, textiel
B E TAL E N D
asbesthoudend afval (€ 0,14/kg) (200 kg/gezin/jaar gratis)
bouw- en sloopafval (€ 0,13/kg)
NIEUW groenafval (tuinafval én snoeihout) (€ 0,03/kg)
NIEUW grofvuil (€ 0,18/kg)
NIEUW houtafval (€ 0,05/kg)
steenpuin (€ 0,01/kg)
TE KOOP
Compostbak: € 65 (aanbouw: € 45)
Compostvat: € 20 (beluchtingsstok: € 5)
Mini asbestzak: € 1,5
Plaatzak asbest: € 3
Grote asbestplaatzak voor ophaling: € 30
Set persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM): € 10
Wees altijd voorzichtig met asbest!
Zowel thuis als in het recyclagepark.
 Verpak zoveel mogelijk je asbestafval.
Mini asbestzakken (€ 1,5) en transparante asbestplaatzakken (€ 3) zijn te koop in onze recyclageparken.
 Gooi nooit met asbest.
 Draag altijd bescherming: handschoenen, mondmasker,
wegwerpoverall (PBM).
www.miwa.be/asbest
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R E C YC L AG E PA R K E N
NIEUW VANAF 1 JANUARI 2020



Wie houtafval binnen
brengt naar het recyclagepark,
passeert voortaan via de weegbrug.
Per kilogram betaal je 5 eurocent.
Welkom in elk recyclagepark
van MIWA
Als inwoner van Sint-Niklaas
heb je toegang tot de zes
recyclageparken van MIWA:
Nieuwkerken-Waas, SintGillis-Waas, Sint-Niklaas,
Stekene, Temse en Waasmunster. Neem zeker je
identiteitskaart mee en ga naar
het voor jou dichtstbijzijnde
recyclagepark.
Adressen: zie miwa.be of via
de MIWA MY WASTE-app.

www.miwa.be

Snoeihout behoort voortaan tot de
betalende fractie “groenafval”. De
prijs voor die fractie verlaagt vanaf
2020. Voor het groenafval dat je
brengt naar het recyclagepark betaal
je 3 eurocent. Snoeihoutinzameling
aan huis blijft gratis.
Recyclagepark in de
Vlyminckshoek
helemaal vernieuwd!

(openingsdatum wordt nog
bekendgemaakt)

• Ruime oppervlakte
• Duurzaam, modern,
praktisch
• In- en uitgaande weegbrug
• Elektronische toegangscontrole (met e-ID)
• Uniform met andere
MIWA-recyclageparken

Wat gebeurt er met de in het recyclagepark
ingezamelde kurken?
Het glas van wijnflessen wordt al volop gerecycleerd.
Dat zijn we al gewend. Maar wist je dat ook de kurken
als grondstof dienen voor hoogwaardige isolatie? Gooi
kurken dus niet in de vuilnisbak maar breng ze mee naar
het recyclagepark. Kurken redden van de afvalberg om
ze te gebruiken in isolatieprojecten, dat is dubbel (eco)
logisch. Meer info:www.recycork.be

RECYCLEER HIER JE
FRITUUROLIE TOT BIODIESEL

Sint-Niklaas - sector B - 35

SCHOON
VOLK
GESPOT!

PROPERE BUURT?
Word zwerfvuilvrijwilliger
en sluit je aan bij
Schoon Volk!
Je krijgt opruimmateriaal, we
komen je afvalzakken ophalen
én je krijgt heel wat respect en
dankbaarheid in de plaats.
Niet twijfelen, gewoon doen!
www.miwa.be/schoonvolk

AFVALKALENDER 2020
Sint-Niklaas - sector B

handige
handige
afvalkalender
afvalkalender

herinnering
herinneringvoor
voor
afvalophaling
afvalophaling

Download snel de gratis app.
In
Insamenwerking
samenwerkingmet
metBebat
Bebaten
enRecupel.
Recupel.

Recycle!
Recycle! weet
weet alles
alles van
van afval.
afval. Wanneer
Wanneer zet
zet ik
ik
het
het oud
oud papier
papierbuiten?
buiten? Waar
Waar staat
staat de
de dichtstdichtstbijzijnde
bijzijnde glasbol?
glasbol? Waar
Waar blijf
blijf ik
ik met
metmijn
mijn oude
oude
batterijen?
batterijen? De
De antwoorden
antwoorden zitten
zitten in
in je
je
broekzak,
broekzak,dankzij
dankzij Recycle!
Recycle!

K
LVERBRUI
JE AFVA
DERD.
VERWIJ
ÉÉN KLIK

Verantwoordelijke uitgever: Filip Baeyens, Vlyminckshoek 12, 9100 Sint-Niklaas
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