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3, 2 ,1, …
DE START VAN EEN
NIEUW AFVALBELEID
op maat van wie sorteert

Woord van

het bestuur
Hoewel de recyclagegraad van het huishoudelijk afval bij de
Vlaamse huisgezinnen hoog ligt en we een gestage krimp
opmerken van de restafvalberg, zijn de afvaldoelstellingen die
Vlaanderen en Europa opleggen aan steden en gemeenten
ambitieus. Minder restafval is nog steeds de boodschap.
Restafval wordt immers verbrand of gestort en heeft dus
een grotere milieu-impact dan afvalstoﬀen die we selectief
inzamelen en dus kunnen recycleren. Als we kijken naar het
restafvalcijfer bij Imog, dan zien we dat we al een hele weg
hebben afgelegd. 20 jaar geleden, zaten we nog met een
Imog-gemiddelde van 207 kg restafval per inwoner per jaar.
Vandaag de dag is dat cijfer al gedaald tot 151 kg per inwoner
per jaar. Maar dit moet tegen 2022 nog beter. De doelstelling
die Vlaanderen ons oplegt, is 147 kg.
Deze Imog-doelstelling is echter een gemiddelde van de
doelstellingen van de 11 gemeenten in onze regio. Dat
betekent dat sommige Imog-gemeenten nog een serieuze
inspanning moeten leveren om hun doel te behalen. Om dat
klaar te spelen gaat Imog, samen met de gemeenten, op zoek
naar oplossingen. Een kijk in de restafvalzak toont aan dat
er heel wat mogelijkheden voor het grijpen liggen. Wat deze
mogelijkheden zijn, lees je in deze afvalkrant.
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Afval sorteren loont

De afvalhiërachie laat ons nog iets zien. Hoe hoger in de hiërarchie, hoe beter voor het milieu én hoe minder je moet betalen.
Afval verwerken, kost immers handenvol geld. Denk maar aan
de vele vrachtwagens die nodig zijn voor de ophalingen aan
huis, de lonen van de chauﬀeurs en beladers, de investeringen
in machines en installaties om afval veilig te verbranden of te
storten, de reinigingsmethodes om bodem, lucht en water niet
te belasten enz. Deze kosten betaalt iedereen die afval produceert. Maar je hebt je kost voor afval ook deels zelf in de
hand. Het is dus zeker in je voordeel om zoveel mogelijk
afval te voorkomen. Dit noemen we ook het principe van de
vervuiler betaalt. Je betaalt enkel voor je eigen afval. Dat is
het eerlijkste. Want wie bewust omgaat met afval wil niet meebetalen voor het afval van de buurman die niet sorteert. Het
nieuwe afvalbeleid van Imog speelt hier ook op in. De duurdere
restafvalzakken zorgen ervoor dat we afval sorteren op het recyclagepark goedkoper kunnen maken. Wie dus goed sorteert,
zal niets merken van de prijsaanpassing.
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Goed voor het milieu en je portemonnee

De afvalhiërarchie opklimmen begint al lang voordat iets afval
wordt. Je denkt er best al over na bij de aankoop van een
product. Neem bijvoorbeeld een plastic ﬂes water. Als je ﬂes

Laat je afval de afvalhiërarchie opklimmen

Sommige mensen herinneren zich nog de lang vervlogen tijd toen sorteren niet nodig was en alles in een zwarte zak belandde die later werd
gestort. Als je weet dat ieder van ons gemiddeld 450 kg afval per jaar produceert, dan snap je meteen dat dit niet de beste manier was om
van ons afval af te geraken. Al snel raakte de “Ladder van Lansink” ingeburgerd en klom het afval uit het diepe dal van de stortplaats. Deze
afvalhiërachie toont immers een rangorde van de beste en milieuvriendelijkste optie voor afvalverwerking bovenaan tot de minste optie
onderaan. Met andere woorden, hoe hoger in de hiërarchie je afval eindigt, hoe beter voor het milieu. Bovenaan staat afval voorkomen,
daarna volgen hergebruik en recyclage. De voorlaatste trede is verbranden (wat er gebeurt met ons huisvuil) en als laatste heb je storten.
Mik dus voor je afval zo hoog mogelijk en bedenk dat er betere opties zijn voor je afval dan een einde in de restafvalzak.

leeg is, kan je ze bij het restafval gooien, dat kost je €1,70 per
zak. Gooi je ze in je pmd-zak, dan betaal je slechts €0,15 per
zak. Maar je kon bij je aankoop ook opteren voor glazen ﬂessen
met statiegeld, die je gratis kan terugbrengen naar de winkel; of

hergebruiken

je het vanzelfsprekend om te betalen (en veel zelfs). Maar
dat je moet betalen voor iets waar je van af wil, dat lijkt een
brug te ver. Nochtans bedraagt de jaarlijkse kost voor afval
in België gemiddeld €275 per gezin. Dat is slechts 0,7% van
het gemiddeld jaarlijks huishoudbudget van een gezin.
Een deel van dat bedrag betalen gezinnen onrechtstreeks via
algemene middelen. Een deel hebben we zelf in de hand via de
aankoop van vuilniszakken en betalingen op het recyclagepark.
Met enkele goede tips kan je je afvalfactuur dus doen dalen.

recycleren

Lees alle tips op pagina 3.

voorkomen

verbranden
storten

je drinkt kraantjeswater, dat is de beste én goedkoopste optie.
Wie op deze manier nadenkt over afval, zal minder betalen en
heeft zo zijn afvalfactuur zelf in de hand.
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Hoeveel kost afval nu eigenlijk

Iedereen wil zo snel mogelijk van zijn afval af. Voor andere
diensten zoals internet, leidingwater, of elektriciteit vind

De nieuwe restafvalzak

Nieuw

Kostprijs

Overgangsperiode

Afvalsoorten die een grotere impact hebben op het milieu kosten meer,
dat is logisch. Het is ook logisch dat je als consument meer moet betalen voor die belastende afvalsoorten. Daarom worden de restafvalzakken
vanaf 1 september duurder. De prijsverhoging is tweeledig. Enerzijds heb
je de eﬀectieve prijsstijging per zak, anderzijds worden de grote zakken
ook kleiner. Deze laatste zal bovendien zorgen voor lichtere zakken wat
dan weer goed is voor de rug van de afvalophaler.

Vanaf half augustus zie je de nieuwe restafvalzakken al in de winkels verschijnen. Heb je nog volledige pakken oude zakken liggen? Tot eind december 2020 kan je ze inwisselen voor een pak nieuwe zakken op de
intergemeentelijke recyclageparken mits het betalen van de meerprijs. Je
betaalt €1 opleg voor grote zakken en €1,5 voor kleine zakken. De oude
pakken restafvalzakken van Stad Kortrijk, kan je inwisselen op de recyclageparken in Rollegem en Harelbeke. Heb je geen volledige pakken witte
restafvalzakken meer over. Vraag aan je buren, vrienden of familie of zij de
zakken nog kunnen gebruiken voor 30 november 2020.

Een kleine restafvalzak heeft een volume van 40 liter en kost €1 per stuk.
De grote restafvalzak heeft een volume van 60 liter en kost €1,7 per stuk.

Besparen
Door goed te sorteren en bijvoorbeeld de goedkope pmd- en foliezak correct te gebruiken kan je al heel wat afval uit je restafvalzak houden. Wil je
nog meer besparen? Bekijk de tips op pagina 3 van deze afvalkrant!

Inwoners van Kruisem
Door de fusie is het nieuwe afvalbeleid in Kruisem nu al actief. Het restafval wordt er ingezameld via een bakkensysteem en wordt gewogen. Maar
ook in Kruisem is iedereen gebaat met een lager restafvalcijfer, dus de tips
om restafvalte besapren zijn zeker nuttig.

Niet hamsteren
De huidige, witte restafvalzakken kan je nog gebruiken tot 30 november 2020. Daarna worden ze niet meer
meegenomen. Koop dus niet meer zakken dan nodig. Hamsteren heeft geen zin!

Nieuwe tarieven op de recyclageparken
3 afvalgroepen

Intergemeentelijke recyclageparken

Vanaf 1 september werken we op het recyclagepark met 3 verschillende afvalgroepen: een groene, een
oranje en een rode groep. Elke groep heeft zijn eigen prijs. Het afval uit de groene groep is voor particulieren altijd gratis. Voor afval uit de oranje groep betaal je vanaf 1 september slechts €0,04/kg. Dat is bijna de
helft goedkoper dan voorheen. Afval uit de rode groep kost je €0,20/kg. De rode groep is dus te vermijden.
Maar wie goed sorteert, betaalt minder.

Deze nieuwe tarieven gelden voor alle intergemeentelijke recyclageparken (IGRP). Om de dienstverlening
op de recyclageparken nog te vereenvoudigen worden steeds meer gemeentelijke recyclageparken zogenaamde IGRP-parken. Vanaf 1 september behoren de parken van Deerlijk, Harelbeke, Kortrijk, Kruisem,
Waregem, Wielsbeke en Zwevegem tot de intergemeentelijke recyclageparken. Dat wil zeggen dat de
aanvoermogelijkheden, de tarieven en de vrijstellingen op al deze parken dezelfde zijn en dat je als inwoner van deze gemeenten op al deze parken terecht kan met je materiaal. Zo kan je steeds kiezen voor
het meest nabije park volgens de openingsuren die jou passen. Voor meer info, kijk op www.imog.be/
intergemeentelijkerecyclageparken

GROENE GROEP

ORANJE GROEP

RODE GROEP
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Gratis*

AEEA
Glas
Hard groenafval NIEUW
KGA
Matrassen en tapijten
Metalen
Milieustraatje
Papier & karton NIEUW
PMD
Recycleerbaar hout NIEUW
Vlak glas

€0,04 per kg

•

Boomstronken
Cellenbeton
Gips
Niet-recycleerbaar hout
Recycleerbaar bouwen sloopafval
Zacht groenafval
500 kg/gezin/jaar GRATIS

€0,20 per kg

•
•
•
•

Asbestcement
200 kg/gezin/jaar GRATIS
Brandbaar grofvuil
Niet-recycleerbaar
bouw- en sloopafval
Recycleerbaar grofvuil
Te storten grofvuil

Maandag

(*voor particulieren)

DEERLIJK
Kleine Tapuitstraat 6

Maak gebruik van de vrijstellingen
Naast de extra gratis fracties, zijn er ook vrijstellingen voor bepaalde afvalsoorten. Voor zacht groenafval
geldt een vrijstelling van 500 kg per gezin per jaar. Dat is niet niets als je weet dat de meeste gezinnen per
jaar slechts 85 kg hard én zacht groenafval naar het recyclagepark brengen.
Ook voor asbestcement geldt een vrijstelling. Elk gezin kan jaarlijks 200 kg asbest cement gratis naar het
recyclagepark brengen. Let wel op! Asbestcement moet voortaan veilig verpakt zijn in plastic folie. De
folies kan je aankopen op het recyclagepark:
• Plastic zak (120x120cm): €1,80/stuk
• Plastic buisfolie (120cm): €1,50/lopende meter

Wie gebruik wil maken van een vrijstelling
moet dit bij het binnenrijden aanduiden op
de zuil aan de weegbrug.
Enkel zo wordt
de vrijstelling geactiveerd.

imo
Maak uw keuze
€0,04/kg
•
•
•
•

Boomstronken
Niet-recycleerbaar hout
Gips
Recycleerbaar bouw- en sloopafval

€0,04/kg met vrijstelling
• Zacht groenafval

€0,20/kg
•
•
•
•

Recycleerbaar grofvuil
Brandbaar grofvuil
Te storten grofvuil
Niet-recycleerbaar bouw- en sloopafval

€0,20/kg met vrijstelling

HARELBEKE
Kortrijksesteenweg 264
KORTRIJK HEULE 
Lage Dreef

Dinsdag

9-12u
10-12u ❋
14-18u
8-19u
8-18u ❋

---

---

Woensdag Donderdag Vrijdag
---

8-19u
8-18u ❋

9-12u
10-12u ❋
14-18u
8-19u
8-18u ❋

14-19u

9-19u

Zaterdag

8-15u

8-19u
8-18u ❋

9-12u
10-12u
14-18u
8-19u
8-18u

---

14-19u

8-16u

8-16u

Opgelet: recyclagepark Heule is gesloten vanaf najaar 2020 tot einde werken.
Zolang blijft recyclagepark Maandagweg open.

KORTRIJK ROLLEGEM
Rollegemseweg
tijdens sluiting Heule
KRUISEM
Melkerijstraat 2
KRUISEM - ZINGEM 
Bekestraat 15
WAREGEM
Lindestraat 75
WAREGEM BEVEREN-LEIE
Leenakkerstraat 73
WIELSBEKE
Ooigemstraat 9
ZWEVEGEM
Avelgemstraat 188
ZWEVEGEM - MOEN
Sint-Pietersbruglaan 1

14-19u

9-13u

14-19u

9-13u

14-19u

8-16u

14-19u

9-19u

9-19u

9-13u

9-19u

8-16u

---

---

10-18u30
--10-17u30 ❋

10-18u30
9-16u
10-17u30 ❋

---

---

13-18u30
--13-17u30 ❋

13-18u30
9-16u
13-17u30 ❋

12-19u
12-18u ❋

12-19u
12-18u ❋

12-19u
12-18u ❋

12-19u
12-18u ❋

12-19u
12-18u ❋

8-16u

---

14-18u

14-18u

14-18u

14-18u

8-16u

---

9-12u
10-12u ❋

14-18u

9-12u
10-12u ❋

14-18u

8-16u

---

14-19u
13-18u ❋

14-19u
13-18u ❋

14-19u
13-18u ❋

14-19u
13-18u ❋

9-16u

7-19u

7-19u

7-19u

7-19u

7-19u

8-16u30

• Asbestcement

❋ Aangepaste openingsuren gedurende winteruur (van laatste zondag oktober tot laatste zondag maart), In Kruisem van
1 oktober tot 31 maart. In Zwevegem van 1 november tot 1 maart.
 Niet alle recyclageparken aanvaarden alle fracties, raadpleeg www.imog.be
• Bij recyclageparken Kortrijk is reservatie noodzakelijk, online of bel 1777
• De recyclageparken van Anzegem, Avelgem, Kuurne en Spiere-Helkijn worden op 1 september nog geen
intergemeentelijke parken, maar volgen wel al dezelfde principes van aanvoermogelijkheden, tarieven en vrijstellingen.
• Voor meer informatie surf naar www.imog.be

Drink kraantjeswater
Voer een restjesdag in
Vaak wil ik een gerecht maken waarbij ik
slechts een deel van een groente nodig hebt,
zoals een halve pompoen of kool. Dan maak
ik ofwel een grote portie zodat er geen groenteresten overblijven en vries ik die porties in.
Soms snijd ik de volledige groente, blancheer
een deel en vries dat in. Dan heb ik de volgende keer minder snijwerk. Als ik veel zin heb
om te koken, bedenk ik andere gerechten om
de groenteresten in te verwerken zoals soep,
maaltijdsalade met restjes, een ovenschotel
met puree, gehakt en groentjes,… Vaak doen
we op zondag ook restjesdag. Dan eten we
alle restjes op van de voorbije week en maak
ik als het nodig is nog wat kleine bijgerechtjes. Het lijkt dan wel een tapasavond.

Vermijd plastic zakjes
Neem voortaan een katoenen tasje mee naar de winkel of hergebruik een plastic zak. Omdat ik niet altijd op voorhand weet wanneer ik boodschappen ga doen, heb ik nu gewoon
altijd een zak bij in mijn handtas. Dit is zo simpel, maar jammer genoeg gebeurt het nog
niet genoeg. In de Middellandse Zee drijven zo’n 250 miljard plastic deeltjes rond met een
totaalgewicht van 500 ton. We gebruiken de zakjes slechts enkele minuten, maar vervuilen
onze omgeving voor tientallen jaren. Dat kan anders.

e
d
n
i
k
j
i
k
n
i
Een
restafvalzak

Textiel is meer dan kledij
De sorteerregels voor textiel zijn heel
wat uitgebreider dan vroeger. Naast
propere en draagbare schoenen en kledij, horen ook stukken stof zoals handdoeken, tafellakens, gordijnen of beddengoed bij het textiel. Wat veel mensen niet
weten is dat er ook kapot textiel in de textielcontainer mag. Zolang het proper gewassen
is, is het goed.

Plat water in ﬂessen koop ik niet meer, want het kraantjeswater in België is perfect drinkbaar. Ik kocht een hippe
herbruikbare ﬂes die ik telkens opnieuw opvul. Zo spaar ik
veel plastic, transportkosten én geld uit. Vind je het water
uit je kraan niet zo lekker? Koop dan een waterﬁlterkan.
De ﬁlters moet je af en toe vervangen, maar dat is nog
altijd beter dan steeds maar ﬂessen kopen en weggooien.
Er bestaan ook herbruikbare ﬂessen met een ﬁltertje dat
je bijvoorbeeld kan opvullen met een schijfje citroen, wat
verse munt of fruit voor een extra smaakje. Zo vergeet je je
hervulbare ﬂes nooit meer.

Om je afvalfactuur te laten dalen, moet je ook je aandeel
restafval verminderen. Hier liggen de kansen voor het
grijpen. Want na een analyse van de restafvalzak hebben we
gemerkt dat er heel wat afval bij het restafval belandt dat daar niet
thuishoort. Elke inwoner uit de Imog-regio produceert jaarlijks gemiddeld 151
kg restafval. Uit de analyse blijkt dat daarvan op vandaag al 26,5 kg selectief
kan ingezameld worden. Zo vonden we 5,5 kg papier en karton, 13 kg aan
kunststoﬀen en 2,5 kg glas, geneesmiddelen, hout, AEEA en KGA. Ook 5
kg textiel belandt foutief bij het restafval.

Speelgoed voor een prikje
Ik houd van tweedehands en van de kringloopwinkel. Je vindt er heel wat meubels, huisraad, kledij, boeken,... voor een prikje. Wat
voor sommige mensen niet meer bruikbaar
is, is daarom niet noodzakelijk “versleten”.
Vooral voor mijn zoontje heeft geluk. Bij elk
kringloopbezoek vind ik wel leuk speelgoed
of een mooi prentenboek en het kost me
quasi niks. Zelf heb ik ook al heel wat spullen naar de kringloopwinkel gebracht in de
hoop er andere mensen gelukkig mee
te maken.

Wat ons echter nog het meest verbaasde was dat 47 kg van
het restafval uit voedselafval bestond, waarvan 28 kg echt
voedselverspilling was. Zo gooit elke inwoner jaarlijks 7 kg
brood bij het restafval, 5 kg fruit en zelfs 2 kg aan ongeopende
voedselverpakkingen. We gingen op zoek naar enkele
goede voorbeelden.

GFT, compostwormen weten er weg mee!

Kippen zijn alleseters
Onze kippen zijn echte alleseters. Heb ik restjes eten over, dan kan ik hen er zeker mee
plezieren. Zo hoef ik die voedselrestjes niet
in onze restafvalzak te gooien en voel ik me
minder schuldig.

Reclamedrukwerk: neen, bedankt!
Op mijn brievenbus hangt een sticker dat ik geen ongeadresseerd
reclamedrukwerk wil ontvangen. Reclameblaadjes interesseren mij
niet, ik zou ze toch onmiddellijk bij het papier gooien. Door die
sticker vermijd ik onnodige papierverspilling. Je kan zo’n sticker
gratis ophalen in de postkantoren van bpost.

Ik heb niet meteen groene vingers, maar ben wel heel blij met
mijn compostvat in de tuin. Al mijn groente- en fruitresten en
wat snoeiafval belanden in het vat. De compostdiertjes doen
goed hun werk, want ik heb mijn vat nu al een jaar en er kan nog
steeds heel wat groente-, fruit- en tuinafval bij. Alleen mijn gras
en onkruid breng ik naar het recyclagepark. Maar alles samen is
dat nooit meer dan 500 kg op een jaar.

Gooi je glas in de glasbol
Glazen ﬂessen en bokalen horen in de glasbol. Op
die manier kan het glas opnieuw gerecycleerd worden. In de Imog-regio staan 300 glasbollen op straten en pleinen. Er is dus telkens wel een glasbol in
de buurt. Als de glasbol vol is, laat ik me niet verleiden tot sluikstorten, maar rijd ik naar de volgende
glasbol. Op het recylcagepark staat er ook altijd een
glasbol waarin je je glas gratis kwijt kan.

Winkel slim
Bespaar met je pmd en foliezak
Met de nieuwe pmd- en foliezak heb ik heel wat minder restafvalzakken nodig. Ik kan nu wel 2 tot 3 weken weg met mijn kleine restafvalzak. Het bespaart me ook heel wat geld uit. Want de pmd- en
foliezakken kosten slechts €0,15 per zak.

Vele producten zijn vaak onnodig drie tot vier maal verpakt en dan
nog in wegwerpverpakkingen. Daarom verkies ik bulkverpakkingen
boven individuele porties. Als het kan koop ik producten in hervulbare verpakkingen, bijvoorbeeld voor schoonheidsproducten, kruiden, medicijnen, schoonmaakmiddelen, of dranken. Voor etenswaren let ik dan weer goed op de versheiddatum en de hoeveelheid.
Want weggooien is milieubelastend én duur.

BINNENKORT IN JE BUURT

WEEK VAN
DE HANDHAVING

5/10 TEM 11/10
EXTRA CONTROLE OP
ZWERFVUIL EN SLUIKSTORT.

* Zolang de voorraad strekt.
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in te perken: ze sensibiliseren, organiseren
opruimacties en zetten allerlei doelgerichte
projecten op samen met lokale overheden en
afvalintercommunales.

Ben je zelf GAS-vaststeller of gemeenschapswacht? Aarzel niet om tijdens
die week iets aandachtiger en kordater op
te treden.

Maar er wordt ook gewerkt aan extra
controle op zwerfvuil en sluikstort. Hier
wordt nog eens op ingezet van 5 tot
11 oktober.

Vlaco-compostactie op
recyclageparken - oktober 2020
16/06/20 11:54

gratis
“Ik
d
opcompraag
ha os
nd t
en
”

bij aankoop van Vlaco-compost
in zak en/of in bulk

workshops scholen
In samenwerking met Imog en het Vlaams Gewest, bieden de
enthousiaste animatoren van GoodPlanet jouw school gratis
educatieve workshops voor kinderen uit de kleuterklas en de
lagere school. De workshops maken kinderen bewust van de
zwerfvuilproblematiek, afvalpreventie en afvalbeheer.

LABO – Leren afval beheren op school
Doelgroep: 2e en 3e graad van het lager onderwijs
Duur: 120 minuten
Locatie: op school
Inschrijven: www.labovorming.be

Wat is er aan de hand in Viesvuilland?
Doelgroep: 1e kleuter tot 2e leerjaar
Duur: 50 minuten (30 minuten voor 1e kleuter)
Locatie: op school
Inschrijven: www.viesvuilland.be

Leren Afval Beheren op School, kortweg LABO, is een interactieve
vorming voor het basisonderwijs, die kinderen bewust leert omgaan met afval en de nadruk legt op preventie, hergebruik, sortering
en recyclage van afval, het vermijden van zwerfvuil en het streven
naar duurzame consumptie.
De leerlingen maken kennis met alle facetten van het
sorteer- en recyclageproces.
Ze krijgen praktische tips die
ze meteen kunnen toepassen, op school en thuis. De
avonturen van Victor lopen als
een rode draad door de workshop. Het sorteerspel leert de
leerlingen correct sorteren. In
groepjes ontdekken ze in de
recyclagekoﬀer de levenscyclus van glas, papier-karton
en pmd, van grondstoﬀen tot en met gerecycleerde producten. De
kinderen leren waarom ze zuinig moeten omspringen met natuurlijke
hulpbronnen.

Viesvuilland is een educatieve animatie op maat van de allerkleinsten, in een sprookjesachtige
context. Spelenderwijs en vanuit
hun eigen leefwereld maken de
kinderen kennis met afvalpreventie, sorteren en recycleren. Ervaren
educatieve animatoren leren de
kleinsten inzien waarom dat belangrijk is en leiden alles in goede
banen. Een prins of prinses vertelt
met prenten het verhaal van Viesvuilland en vraagt de kleuters om
hulp en ideeën om het afvalprobleem in zijn/haar land op te lossen.
Daarna volgt er een sorteerrace waarbij de kleuters het afval van
Viesvuilland in de juiste vuilnisbak moeten werpen.

Kortrijksesteenweg 264 | 8530 Harelbeke

De Afvalkrant wordt gedrukt op 100%

Tel. 0800 99 827 (gratis) | www.imog.be

gerecycleerd en chloorvrij gebleekt

info@imog.be | Fax. 056 71 09 85

kringlooppapier
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MERCI
VLAANDEREN
SCHOON GEDAAN
DEEL EEN
FOTO VAN JE
TEKENING OF
STRIK MET
#HOUHETNET

DANKJEWEL OM JE AFVAL TE SORTEREN
EN OP DE JUISTE MANIER AAN TE BIEDEN
en recyclageparkwachter
23-29 november 2020

Toon je respect voor afvalmedewerkers. Doe een originele strik
rond je afvalzak of laat je kinderen een tekening maken. Hang
die achter je raam of geef ze aan de recyclageparkwachter.

AFVALOPHALERS EN RECYCLAGEPARKWACHTERS
VERDIENEN ONS RESPECT

#houhetnet

