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Onze recyclageparken zijn steeds op maandagvoormiddag, donderdag en zondag gesloten. Kijk achteraan in de kalender voor meer uitleg.
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Nieuwjaar

Straat niet toegankelijk wegens winterweer? 
Bied het aan bij de volgende inzameling of breng je PMD of PK naar het recyclagepark.

HV     HHuisvuiluisvuil
PMD     PPlastic verpakkingen, lastic verpakkingen, MMetalen verpakkingen en etalen verpakkingen en DDrankkartonsrankkartons
PK     PPapier & apier & KKartonarton
KB     KKerstboomophalingerstboomophaling
SH  V   SSnoeihout: noeihout: enkel op afspraak. Bel ten laatste vrijdag (tot 12 uur) voor de ophaling naar 0800 90 441.enkel op afspraak. Bel ten laatste vrijdag (tot 12 uur) voor de ophaling naar 0800 90 441.
GH   VV   GGrof Huisvuil: rof Huisvuil: enkel op afspraak. Bel ten laatste vrijdag (tot 12 uur) voor de ophaling naar 0800 90 441.enkel op afspraak. Bel ten laatste vrijdag (tot 12 uur) voor de ophaling naar 0800 90 441.
RP     RRecyclagepark:ecyclagepark:  sluitingsdag

KB CENTRUM 
+ GESTELKB HEIKANT

HV PMD GH

HV PMD PK

SLUITINGSDAG RP



Onze recyclageparken zijn steeds op maandagvoormiddag, donderdag en zondag gesloten. Kijk achteraan in de kalender voor meer uitleg.
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Nieuwjaar

Straat niet toegankelijk wegens winterweer? 
Bied het aan bij de volgende inzameling of breng je PMD of PK naar het recyclagepark.

Kerstbomen?
Kerstbomen worden op 10 januari 2022 
opgehaald in Heikant en op 11 januari 
2022 in Berlaar centrum (en Gestel). 

 � Zet de kerstbomen buiten voor 7 uur. 

 � Verwijder aardkluiten, potten, statieven, 
zakken en versiering. Bomen met 
aardkluiten, potten, statieven, zakken of 
versiering worden niet meegenomen.

Milieuverontreiniging: die ballon gaat niet op!
Wanneer ballonnen in de natuur terechtkomen, zijn de gevolgen 
voor dieren en het milieu gevaarlijk. Want wat omhoog gaat, komt 
automatisch wel ergens terug naar beneden. 
Ban daarom de ballon van je feesten en maak werk van 
een duurzamer alternatief, zoals het blazen van bellen. 
Je leefomgeving en de toekomst van onze planeet zul-
len je er dankbaar voor zijn!

Mis geen enkel 
afvalnieuwtje met de 
IVAREM-nieuwsbrief 
Wil je graag op de hoogte blijven 
van het afvalnieuws uit Berlaar? 
Dan is de nieuwsbrief van IVA-
REM helemaal iets voor jou! 
Via deze nieuwsbrief krijg je 
nieuwsberichten uit de gemeente 
en tips om jouw afvalfactuur te 
laten dalen. 

Schrijf je snel in via 
www.ivarem.be/
nieuwsbrief of scan 
de QR-code

Mini-recyclagepark op 
wekelijkse woensdagmarkt
Geraak je moeilijk op het recy-
clagepark van Berlaar omdat je 
bijvoorbeeld niet over een wa-
gen beschikt of moeilijk te been 
bent? IVAREM komt naar je toe 
met het mini-recyclagepark!
Je kan hier terecht met alle klei-
ne afvalfracties die in je draagtas 
passen. 

Je kan het mini-recycla-
gepark terugvinden op de 
wekelijkse woensdagmarkt in 
Berlaar-Centrum op volgen-
de data:

 � Woensdag 5 januari 2022
 � Woensdag 2 februari 2022

Vragen? Neem contact op met de milieudienst van jouw gemeente.



HV     HHuisvuiluisvuil
PMD     PPlastic verpakkingen, lastic verpakkingen, MMetalen verpakkingen en etalen verpakkingen en DDrankkartonsrankkartons
PK     PPapier & apier & KKartonarton
SH  V   SSnoeihout: noeihout: enkel op afspraak. Bel ten laatste vrijdag (tot 12 uur) voor de ophaling naar 0800 90 441.enkel op afspraak. Bel ten laatste vrijdag (tot 12 uur) voor de ophaling naar 0800 90 441.
GH   VV   GGrof Huisvuil: rof Huisvuil: enkel op afspraak. Bel ten laatste vrijdag (tot 12 uur) voor de ophaling naar 0800 90 441.enkel op afspraak. Bel ten laatste vrijdag (tot 12 uur) voor de ophaling naar 0800 90 441.
RP     RRecyclagepark:ecyclagepark:  sluitingsdag

HV PMD GH

Onze recyclageparken zijn steeds op maandagvoormiddag, donderdag en zondag gesloten. Kijk achteraan in de kalender voor meer uitleg.

Onze recyclageparken zijn steeds op maandagvoormiddag, donderdag en zondag gesloten. Kijk achteraan in de kalender voor meer uitleg.
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Straat niet toegankelijk wegens winterweer? Bied het aan bij de volgende inzameling of breng je PMD of PK naar het recyclagepark.

  

   

HV PMD PK

SH



Ik Geef-doos
In de Ik Geef-doos kan je allerlei 
kleinere herbruikbare spullen 
verzamelen. Denk aan textiel, 
huisraad, boeken, speelgoed … 
Wanneer de doos vol is, vol-
staat een telefoontje naar de 
Kringwinkel. Neem contact op 
met de Kringwinkel Zuiderkem-
pen via 015 23 73 93 om de 
spullen gratis te laten ophalen.

Huis-aan-huisinzameling in de PMD-zakPMD

METALEN VERPAKKINGEN

DRANKKARTONS

PLASTIC VERPAKKINGEN

Schaaltjes, 
vlootjes en 
bakjes

Potjes en  
tubes
Folies, 
zakken en 
zakjes

Regels voor een goede recyclage
Flesen of andere 
verpakkingen 
goed leeggieten 
of -schrapen.

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

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

NIET TOEGELATEN OPGELET!

  Steek de verpa-
kkingen niet in 
elkaar en stop ze 
niet samen in een 
 dichtgeknoopte 
zak.

  Niets vastmaken 
aan de buitenkant.

  Verpakkingen bestaande uit een mix van materialen    (bv. 
een laag plastic folie en een laag aluminium-folie) die niet 
van elkaar kunnen gescheiden worden,  zoals sommige 
drankzakjes, zakjes fruitmoes of natte dierenvoeding, …

  Verpakkingen met kindveilige dop

  Verpakkingen met  minstens een van deze pictogrammen

  Verpakkingen van motorolie en smeermiddelen, pesticiden, 
lijm, verf en vernis, siliconenkits

  Verpakkingen met een grotere inhoud dan 8 liter

  Piepschuim

  Andere voorwerpen

PMD sorteren doe je zo!

Nog sorteertwijfels?
Ga naar betersorteren.be

nieuw

Glas naar verzamelcontainers brengen
Glas kan je tussen 7 uur en 20 uur naar de glasbol of ondergrond-
se glascontainer (OCT) brengen. De volgende sorteerregels zijn 
van toepassing.
Vergeet zeker je deksels en doppen niet te verwijderen. Indien je 
zaken in de glasbol of OCT gooit die niet correct zijn (bv. borden 
of kopjes), kan je een GAS-boete ontvangen voor sluikstorten (= 
350 euro).

Zoek via https://
www.ivarem.be/ver-
zamelcontainers een 
glasbol in de buurt.

� �

 � Hittebestendig glas 
(bv. ovenschotels)

 � Porselein en keramiek, 
 recipiënten in  terracotta

 � Opaalglas en  kristalglas
 � Vlak glas zoals ramen en 

spiegels
 � Alle types van lampen
 � Deksels of doppen

 � Scheiden van wit glas en 
gekleurd glas

 � Volledig leeg

NIET TOEGELATEN



Onze recyclageparken zijn steeds op maandagvoormiddag, donderdag en zondag gesloten. Kijk achteraan in de kalender voor meer uitleg.
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HV     HHuisvuiluisvuil
PMD     PPlastic verpakkingen, lastic verpakkingen, MMetalen verpakkingen en etalen verpakkingen en DDrankkartonsrankkartons
PK     PPapier & apier & KKartonarton
SH  V   SSnoeihout: noeihout: enkel op afspraak. Bel ten laatste vrijdag (tot 12 uur) voor de ophaling naar 0800 90 441.enkel op afspraak. Bel ten laatste vrijdag (tot 12 uur) voor de ophaling naar 0800 90 441.
GH   VV   GGrof Huisvuil: rof Huisvuil: enkel op afspraak. Bel ten laatste vrijdag (tot 12 uur) voor de ophaling naar 0800 90 441.enkel op afspraak. Bel ten laatste vrijdag (tot 12 uur) voor de ophaling naar 0800 90 441.
RP     RRecyclagepark:ecyclagepark:  sluitingsdag

HV PMD GH

HV PMD PK

SH

HV PMD GH



Onze recyclageparken zijn steeds op maandagvoormiddag, donderdag en zondag gesloten. Kijk achteraan in de kalender voor meer uitleg.
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Houtverhakseldag 
Berlaarse 
compostmeesters
In april kan je de takkenscharen 
en boomzagen weer bovenha-
len voor de lentesnoei. De com-
postmeesters helpen je graag 
een handje bij het verwerken 
van de snoeiresten. Zij komen 
het, op aanvraag, gratis bij je 
thuis verhakselen. 
Meer info vind je op www.ber-
laar.be/houtverhakseldag of 
contacteer de dienst 
Milieu via 
milieu@berlaar.be

De-Jaak-Is-Van-Zijn-Oude-Elektro-Af-app

Download de 
IVAREM-app en 

verzamel mee de 
grondstoffen 
van morgen

Hoe bied ik correct papier 
en karton aan?
Je kan enkel nog papier en kar-
ton aanbieden in gele papier- en 
kartoncontainers. Los papier en 
kartonafval blijft gewoon staan!

Zet je papier en karton buiten:
 � Vóór 7 u ’s ochtends op de 

dag van de ophaling.

 � Ten vroegste om 19 u de dag 
voordien. 

 � Bied je papiercontainer aan 
op een zichtbare plaats en zo 
dicht mogelijk bij de rijweg.

Teveel papier en karton? 
 � Bied het aan bij de volgende 

ophaling.

 � Breng het gratis naar één van 
onze recyclageparken.

�

 � Plastic folie verwijderen van 
 tijdschriften

� NIET TOEGELATEN

 � Vuil papier en karton

 � Behangpapier

 � Cellofaanpapier en 
 aluminiumfolie en -zakjes

Plaats je container met de 
handgreep naar de straatkant.1

Deksel dicht is verplicht2

Papier en karton naast de con-
tainer wordt niet meegenomen3

Breng je gebruikte 
motorolie GRATIS naar het 
recyclagepark
Eén druppel motorolie kan 1000 
liter water vervuilen. Afschrik-
wekkend, niet? 
Gebruikte smeerolie is namelijk 
een afvalstof die bedreigend is 
voor zowel het water, de lucht, 
de bodem als de fauna en fl ora.
Breng daarom je gebruikte mo-
torolie GRATIS naar het recycla-
gepark. 
Maximum 25 liter per gezin per 
dag.



Onze recyclageparken zijn steeds op maandagvoormiddag, donderdag en zondag gesloten. Kijk achteraan in de kalender voor meer uitleg.

Onze recyclageparken zijn steeds op maandagvoormiddag, donderdag en zondag gesloten. Kijk achteraan in de kalender voor meer uitleg.
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Paasmaandag

HV     HHuisvuiluisvuil
PMD     PPlastic verpakkingen, lastic verpakkingen, MMetalen verpakkingen en etalen verpakkingen en DDrankkartonsrankkartons
PK     PPapier & apier & KKartonarton
SH  V   SSnoeihout: noeihout: enkel op afspraak. Bel ten laatste vrijdag (tot 12 uur) voor de ophaling naar 0800 90 441.enkel op afspraak. Bel ten laatste vrijdag (tot 12 uur) voor de ophaling naar 0800 90 441.
GH   VV   GGrof Huisvuil: rof Huisvuil: enkel op afspraak. Bel ten laatste vrijdag (tot 12 uur) voor de ophaling naar 0800 90 441.enkel op afspraak. Bel ten laatste vrijdag (tot 12 uur) voor de ophaling naar 0800 90 441.
RP     RRecyclagepark:ecyclagepark:  sluitingsdag

HV PMD GH

HV PMD PK

SLUITINGSDAG RP

SH HVD

HV     HHuisvuiluisvuil
PMD     PPlastic verpakkingen, lastic verpakkingen, MMetalen verpakkingen en etalen verpakkingen en DDrankkartonsrankkartons
PK     PPapier & apier & KKartonarton
HVD     HHoutverhakseldagoutverhakseldag
SH  V   SSnoeihout: noeihout: enkel op afspraak. Bel ten laatste vrijdag (tot 12 uur) voor de ophaling naar 0800 90 441.enkel op afspraak. Bel ten laatste vrijdag (tot 12 uur) voor de ophaling naar 0800 90 441.
GH   VV   GGrof Huisvuil: rof Huisvuil: enkel op afspraak. Bel ten laatste vrijdag (tot 12 uur) voor de ophaling naar 0800 90 441.enkel op afspraak. Bel ten laatste vrijdag (tot 12 uur) voor de ophaling naar 0800 90 441.
RP     RRecyclagepark:ecyclagepark:  sluitingsdag



Download Recycle!

Raadpleeg ophaalmomenten, sorteerinformatie en 

inzamelpunten op je smartphone met de Recycle!-app. 

Dankzij handige notificaties ben je altijd mee.

Powered by

Thuiscomposteren
Dé manier om restafval te ver-
mijden (en minder te betalen!)
Door al je tuinafval en on-
gekookte resten van fruit en 
groenten zelf thuis te compos-
teren, vermijd je heel wat afval. 
De compost die je maakt, kan 
je bovendien gebruiken als 
plantenvoeding.

Starten? 
Contacteer de Berlaarse mili-
eudienst voor een gesubsidi-
eerd compostvat, compostbak 
of de compostmeesterwerking 
(03 410 19 00 of milieu@ber-
laar.be )

Advies nodig? 
Contacteer een compostmees-
ter via afvalpreventie@ivarem.
be of via 015 23 89 00
De demonstratieplaats thuis-
composteren in Berlaar is ge-
legen in de wijkcompostering 
van de wijk Valkenhof. 
Elke zaterdag van april tot en 
met oktober van 13 uur tot 15 
uur zijn er compostmeesters 
aanwezig met raad en daad.

Ga naar www.iva-
rem.be/thuiscom-
posteren of scan 
de QR-code.

Groene Punt
Het Groene 
Punt-logo op 
een verpakking 
geeft aan dat 
de fabrikant 
van het product een bijdrage 
betaalt voor het inzamelen, 
sorteren en recycleren van 
verpakkingsafval.
Het zegt niets over de recy-
cleerbaarheid van het product 
of zijn verpakking 
en is dus geen sor-
teerinstructie.
Meer info op 
www.fostplus.be



Onze recyclageparken zijn steeds op maandagvoormiddag, donderdag en zondag gesloten. Kijk achteraan in de kalender voor meer uitleg.
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Mei

Dag van de Arbeid

O.H. Hemelvaart

HV     HHuisvuiluisvuil
PMD     PPlastic verpakkingen, lastic verpakkingen, MMetalen verpakkingen en etalen verpakkingen en DDrankkartonsrankkartons
PK     PPapier & apier & KKartonarton
SH  V   SSnoeihout: noeihout: enkel op afspraak. Bel ten laatste vrijdag (tot 12 uur) voor de ophaling naar 0800 90 441.enkel op afspraak. Bel ten laatste vrijdag (tot 12 uur) voor de ophaling naar 0800 90 441.
GH   VV   GGrof Huisvuil: rof Huisvuil: enkel op afspraak. Bel ten laatste vrijdag (tot 12 uur) voor de ophaling naar 0800 90 441.enkel op afspraak. Bel ten laatste vrijdag (tot 12 uur) voor de ophaling naar 0800 90 441.
RP     RRecyclagepark:ecyclagepark:  sluitingsdag

HV PMDGH

HV PMD PK

Plastics belanden vaak op het 
stort. Zelfs gerecycleerd plas-
tic belandt ooit als afval 
op een stort of in een 
verbrandingsoven, of 
komt via zwerfvuil in 
natuur en waterwe-
gen en zo in de zee 
terecht. 
Elk jaar voegen we aan 
de oceanen meer dan 
8 miljoen ton plastic toe. 
Wacht … 8 miljoen ton!? Kunnen 
we ons zelfs voorstellen hoeveel 
dat is?
De plastic afvalberg neemt he-
laas alleen maar verder toe, zeker 
als je weet dat plastic is gemaakt 

om eeuwig mee te gaan: het 
breekt niet af, maar valt uiteen in 

microplastics. Die belanden 
vervolgens in de lucht, 

de grond en het water.

Meehelpen aan de 
reductie van plastic? 
Vind tips op 

www.meiplasticvrij.be 
en doe mee!

Breng je matrassen gratis 
naar het recyclagepark!
Sinds 2021 kan elke inwoner zijn 
of haar matrassen gratis brengen 
naar het recyclagepark. 
De ‘conforme’ matrassen (= 
matrassen die nog recycleerbaar 
zijn) worden ingezameld in apar-
te containers voor matrassen.
De ‘niet-conforme’ matrassen 
(= matrassen die te vervuild of 
beschadigd zijn en daardoor niet 
meer recycleerbaar zijn) worden 
gratis bij het grofvuil gedepo-
neerd.

Doe mee aan Mei Plasticvrij

Voor snoeihout en grofvuil 
maak je een afspraak via 0800 
90 441 ten laatste op de vrij-
dag (tot 12 uur) voor de opha-
ling.
Hou je identiteitskaart, tele-
foonnummer en een exacte lijst 
van wat je wil laten ophalen bij 
de hand (of voor snoeihout het 
aantal m3).

Voor asbestcement contacteer 
je ook de infolijn via 0800 90 
441. De wachttijd bedraagt een 
aantal weken. 

Laat je afval ophalen aan huis! 
IVAREM biedt de mogelijkheid om tegen betaling extra afvalsoor-
ten aan huis te laten ophalen:

� Grofvuil (groot huisvuil)

� Snoeihout

� Asbestcement 

Deze afvalsoorten kan je enkel laten ophalen op aanvraag. 

Contacteer hiervoor de gratis infolijn op 0800 90 441 
of via www.ivarem.be/contact 

Een afspraak maken?

Lees alles na op 
www.ivarem.be/
afvalophaling of 
scan de QR-code

GH     24/05
PMD  27/05
HV     27/05



Onze recyclageparken zijn steeds op maandagvoormiddag, donderdag en zondag gesloten. Kijk achteraan in de kalender voor meer uitleg.
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Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

2022
Mei

Dag van de Arbeid

O.H. Hemelvaart

Plastics belanden vaak op het 
stort. Zelfs gerecycleerd plas-
tic belandt ooit als afval 
op een stort of in een 
verbrandingsoven, of 
komt via zwerfvuil in 
natuur en waterwe-
gen en zo in de zee 
terecht. 
Elk jaar voegen we aan 
de oceanen meer dan 
8 miljoen ton plastic toe. 
Wacht … 8 miljoen ton!? Kunnen 
we ons zelfs voorstellen hoeveel 
dat is?
De plastic afvalberg neemt he-
laas alleen maar verder toe, zeker 
als je weet dat plastic is gemaakt 

om eeuwig mee te gaan: het 
breekt niet af, maar valt uiteen in 

microplastics. Die belanden 
vervolgens in de lucht, 

de grond en het water.

Meehelpen aan de 
reductie van plastic? 
Vind tips op 

www.meiplasticvrij.be 
en doe mee!

Breng je matrassen gratis 
naar het recyclagepark!
Sinds 2021 kan elke inwoner zijn 
of haar matrassen gratis brengen 
naar het recyclagepark. 
De ‘conforme’ matrassen (= 
matrassen die nog recycleerbaar 
zijn) worden ingezameld in apar-
te containers voor matrassen.
De ‘niet-conforme’ matrassen 
(= matrassen die te vervuild of 
beschadigd zijn en daardoor niet 
meer recycleerbaar zijn) worden 
gratis bij het grofvuil gedepo-
neerd.

Doe mee aan Mei Plasticvrij

Voor snoeihout en grofvuil 
maak je een afspraak via 0800 
90 441 ten laatste op de vrij-
dag (tot 12 uur) voor de opha-
ling.
Hou je identiteitskaart, tele-
foonnummer en een exacte lijst 
van wat je wil laten ophalen bij 
de hand (of voor snoeihout het 
aantal m3).

Voor asbestcement contacteer 
je ook de infolijn via 0800 90 
441. De wachttijd bedraagt een 
aantal weken. 

Laat je afval ophalen aan huis! 
IVAREM biedt de mogelijkheid om tegen betaling extra afvalsoor-
ten aan huis te laten ophalen:

� Grofvuil (groot huisvuil)

� Snoeihout

� Asbestcement 

Deze afvalsoorten kan je enkel laten ophalen op aanvraag. 

Contacteer hiervoor de gratis infolijn op 0800 90 441 
of via www.ivarem.be/contact 

Een afspraak maken?

Lees alles na op 
www.ivarem.be/
afvalophaling of 
scan de QR-code



Onze recyclageparken zijn steeds op maandagvoormiddag, donderdag en zondag gesloten. Kijk achteraan in de kalender voor meer uitleg.

Onze recyclageparken zijn steeds op maandagvoormiddag, donderdag en zondag gesloten. Kijk achteraan in de kalender voor meer uitleg.
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Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

2022
juni

Bij hitte starten onze ophalers de ophaling reeds om 6 u ‘s ochtends.

Pinkstermaandag

HV     HHuisvuiluisvuil
PMD     PPlastic verpakkingen, lastic verpakkingen, MMetalen verpakkingen en etalen verpakkingen en DDrankkartonsrankkartons
PK     PPapier & apier & KKartonarton
SH  V   SSnoeihout: noeihout: enkel op afspraak. Bel ten laatste vrijdag (tot 12 uur) voor de ophaling naar 0800 90 441.enkel op afspraak. Bel ten laatste vrijdag (tot 12 uur) voor de ophaling naar 0800 90 441.
GH   VV   GGrof Huisvuil: rof Huisvuil: enkel op afspraak. Bel ten laatste vrijdag (tot 12 uur) voor de ophaling naar 0800 90 441.enkel op afspraak. Bel ten laatste vrijdag (tot 12 uur) voor de ophaling naar 0800 90 441.
RP     RRecyclagepark:ecyclagepark:  sluitingsdag

HV PMD GH

HV PMD PK

SH

Als je afgedankte elektrische 
of elektronische apparaat nog 
werkt, dan kan je eerst overwe-
gen om het naar de Kringwinkel 
te brengen, of in de container 
‘herbruikbare voorwerpen’ op 
het recyclagepark te deponeren. 
Is het apparaat niet meer bruik-
baar? Breng het dan pas naar 
het Recupel-inzamelpunt op het 
recyclagepark. 

Sorteer je elektro op het recy-
clagepark in de juiste boxpallet:

 � grote huishoudelijke appara-
ten (wasmachines, vaatwas-
sers, droogkasten, kookfor-
nuizen ...)

 �  koel- en vriesapparaten
 �  beeldbuishoudende compu-

ter- en televisieschermen
 �  kleine toestellen en informa-

ticatoestellen (gsm, strijkij-
zer, video)

Draag bij aan een proper 
Berlaar en word groene 
peter of meter
Erger jij je ook wel eens aan 
zwerfvuil en wil je die ergernis 
omzetten in actie? Sluit je dan 
aan bij onze enthousiaste groep 
groene peters en meters! Zij 
organiseren opruimacties om 
bermen proper te houden en 

zorgen hierdoor mee voor een 
net en aangenaam Berlaar. 

Het materiaal (grijptang, hand-
schoenen en vuilniszakken) 
wordt voorzien door het lokaal 
bestuur. 
Ons vrijwilligersteam vervoegen 
kan door je aan te melden bij de 
dienst Milieu via milieu@berlaar.
be.

Huisvuil aanbieden in 
Berlaar: hoe doe je dat?
Via een 1) o�  ciële DIFTAR-con-
tainer of via 2) het ondergrondse 
collectief systeem (OCT)
Je plaatst de container buiten op 
de dag van ophaling voor 7 u of 
de dag voor de ophaling na 19 u.

 � Huisvuil mag geen afval be-
vatten dat selectief wordt 
ingezameld en ook geen 
dode dieren of scherpe voor-
werpen (vb. injectienaalden). 

 � De DIFTAR-container moet 
met de handgreep naar de 
openbare weg worden gezet. 

 � Indien je meer afval hebt dan 
in de container past, kan je bij 
de gemeente of op het recy-
clagepark een piekzak kopen. 
Deze plaats je samen met 
jouw container buiten op de 
dag van ophaling.

DIFTAR-container niet leeg 
gemaakt? Bel dan naar IVAREM 
(0800 90 441). 

Geef je afgedankte elektrische en 
elektronische apparaten een tweede leven! 

Kijk de sorteerregels gron-
dig na op www.ivarem.be/
sorteren of scan de QR-code

Ondergronds collectief 
systeem (OCT) defect? 

 � Als de OCT defect is, dan 
is het niet toegestaan het 
afval naast de OCT te zet-
ten. Dat is sluikstorten! 

 � Meld het defect aan IVA-
REM op het gratis num-
mer 0800 90 441.

Opgelet! 
Sommige straten worden 
bediend door een speciaal 
type voertuig nl. de zijlader. 
Indien dit zo is, plakt er een 
sticker op je container. Bied 
dan je container aan met de 
voorkant richting de straat.

�

SLUITINGSDAG RP



Onze recyclageparken zijn steeds op maandagvoormiddag, donderdag en zondag gesloten. Kijk achteraan in de kalender voor meer uitleg.

Onze recyclageparken zijn steeds op maandagvoormiddag, donderdag en zondag gesloten. Kijk achteraan in de kalender voor meer uitleg.
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Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

2022
juni

Bij hitte starten onze ophalers de ophaling reeds om 6 u ‘s ochtends.

Pinkstermaandag

Als je afgedankte elektrische 
of elektronische apparaat nog 
werkt, dan kan je eerst overwe-
gen om het naar de Kringwinkel 
te brengen, of in de container 
‘herbruikbare voorwerpen’ op 
het recyclagepark te deponeren. 
Is het apparaat niet meer bruik-
baar? Breng het dan pas naar 
het Recupel-inzamelpunt op het 
recyclagepark. 

Sorteer je elektro op het recy-
clagepark in de juiste boxpallet:

 � grote huishoudelijke appara-
ten (wasmachines, vaatwas-
sers, droogkasten, kookfor-
nuizen ...)

 �  koel- en vriesapparaten
 �  beeldbuishoudende compu-

ter- en televisieschermen
 �  kleine toestellen en informa-

ticatoestellen (gsm, strijkij-
zer, video)

Draag bij aan een proper 
Berlaar en word groene 
peter of meter
Erger jij je ook wel eens aan 
zwerfvuil en wil je die ergernis 
omzetten in actie? Sluit je dan 
aan bij onze enthousiaste groep 
groene peters en meters! Zij 
organiseren opruimacties om 
bermen proper te houden en 

zorgen hierdoor mee voor een 
net en aangenaam Berlaar. 

Het materiaal (grijptang, hand-
schoenen en vuilniszakken) 
wordt voorzien door het lokaal 
bestuur. 
Ons vrijwilligersteam vervoegen 
kan door je aan te melden bij de 
dienst Milieu via milieu@berlaar.
be.

Huisvuil aanbieden in 
Berlaar: hoe doe je dat?
Via een 1) o�  ciële DIFTAR-con-
tainer of via 2) het ondergrondse 
collectief systeem (OCT)
Je plaatst de container buiten op 
de dag van ophaling voor 7 u of 
de dag voor de ophaling na 19 u.

 � Huisvuil mag geen afval be-
vatten dat selectief wordt 
ingezameld en ook geen 
dode dieren of scherpe voor-
werpen (vb. injectienaalden). 

 � De DIFTAR-container moet 
met de handgreep naar de 
openbare weg worden gezet. 

 � Indien je meer afval hebt dan 
in de container past, kan je bij 
de gemeente of op het recy-
clagepark een piekzak kopen. 
Deze plaats je samen met 
jouw container buiten op de 
dag van ophaling.

DIFTAR-container niet leeg 
gemaakt? Bel dan naar IVAREM 
(0800 90 441). 

Geef je afgedankte elektrische en 
elektronische apparaten een tweede leven! 

Kijk de sorteerregels gron-
dig na op www.ivarem.be/
sorteren of scan de QR-code

Ondergronds collectief 
systeem (OCT) defect? 

 � Als de OCT defect is, dan 
is het niet toegestaan het 
afval naast de OCT te zet-
ten. Dat is sluikstorten! 

 � Meld het defect aan IVA-
REM op het gratis num-
mer 0800 90 441.

Opgelet! 
Sommige straten worden 
bediend door een speciaal 
type voertuig nl. de zijlader. 
Indien dit zo is, plakt er een 
sticker op je container. Bied 
dan je container aan met de 
voorkant richting de straat.

�



Onze recyclageparken zijn steeds op maandagvoormiddag, donderdag en zondag gesloten. Kijk achteraan in de kalender voor meer uitleg.
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Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

2022
juli

Bij hitte starten onze ophalers de ophaling reeds om 6 u ‘s ochtends.

Nationale Feestdag

Feest van de 
Vlaamse Gemeenschap

HV     HHuisvuiluisvuil
PMD     PPlastic verpakkingen, lastic verpakkingen, MMetalen verpakkingen en etalen verpakkingen en DDrankkartonsrankkartons
PK     PPapier & apier & KKartonarton
SH  V   SSnoeihout: noeihout: enkel op afspraak. Bel ten laatste vrijdag (tot 12 uur) voor de ophaling naar 0800 90 441.enkel op afspraak. Bel ten laatste vrijdag (tot 12 uur) voor de ophaling naar 0800 90 441.
GH   VV   GGrof Huisvuil: rof Huisvuil: enkel op afspraak. Bel ten laatste vrijdag (tot 12 uur) voor de ophaling naar 0800 90 441.enkel op afspraak. Bel ten laatste vrijdag (tot 12 uur) voor de ophaling naar 0800 90 441.
RP     RRecyclagepark:ecyclagepark:  sluitingsdag

HV PMD PK

Toners en cartridges

Herbruikbare 
voorwerpen

Afgedankte elektrische of 
elektronische toestellen

Textiel

Groenafval

Oude metalen (te 
scheiden in ferro en non-
ferro)

Matrassen

Audio-en videocassettes

Asbestcement ***
(1 m3, daarna betalend)

Piepschuim - EPS 
(geëxpandeerd 
polystyreen)

Witte en gekleurde 
glazen fl essen, bokalen en 
fl acons

Papier en karton

Plastic verpakkingen, 
metalen verpakkingen en 
drankkartons (PMD) *

Kunststo� en: te 
sorteren in PVC (bv. 
raamprofi elen) en Harde 
Plastics (bv. speelgoed of 
kleerhangers)

Incontinentie-afval van 
baby’s en volwassenen ** 

Klein Gevaarlijk Afval

Frituurolie en -vet 

Motorolie

Droge en natte batterijen

Chat met IVAREM!
Snel een vraag stellen over 
een sorteerregel of een be-
paalde afvalsoort? Is je con-
tainer niet leeggemaakt of 
heb je een opmerking over 
je betalingsuitnodiging? Laat 
het snel weten via de chat-
box van IVAREM. 

Zoek op www.ivarem.
be rechtsonder naar 
de rode chatknop.

Het verzamelen en 
afvoeren van je Klein 
Gevaarlijk Afval (KGA)

Injectienaalden

Injectienaalden moe-
ten op het recyclagepark 

aangeleverd worden in een 
naaldcontainer. Naald-
containers van 1 liter 
kan je kopen bij de 
apotheker of gratis 
verkrijgen op het 

recyclagepark.

Verf, lijm, spuitbussen van 
gevaarlijke producten (in-
secticiden, verf) of niet-lege 
spuitbussen (gevaarlijk of 
niet-gevaarlijk), detergenten, 
sproeimiddelen, zuren, basen 
… zijn gevaarlijk voor mens 
en milieu. Bewaar ze daarom 
apart en breng ze naar het 
recyclagepark. 

 � Laat alle producten in hun 
oorspronkelijke verpakking 
of vermeld de naam van 
het product op de verpak-
king waarin het wordt aan-
gevoerd. 

 � (Oude) geneesmiddelen 
lever je in bij de apotheek. 

Deze afvalsoorten 
breng je gratis naar 
het recyclagepark!

De Groene 
Bloggers 
van 
IVAREM
Met de Groe-
ne Bloggers 
laten we 
burgers aan 
het woord 
over hoe zij bijdragen aan een 
duurzame wereld. 
Deze Groene Bloggers delen 
hun ervaringen en tips over 
afvalpreventie, sorteren en 
circulaire economie. 

Meer op www.
ivarem.be/blog of 
scan de QR-code

* PMD bied je aan in de o�  ciële zakken voor PMD / ** Incontinentie-afval bied je aan in de o�  ci-
ele zakken die je kan kopen in het recyclagepark of bij de gemeente / *** Asbestcement bied je 
aan in een luchtdichte folie of zak met asbestlogo

HV PMDGH

SLUITINGSDAG RP

GH     19/07
PMD  22/07
HV     22/07



Onze recyclageparken zijn steeds op maandagvoormiddag, donderdag en zondag gesloten. Kijk achteraan in de kalender voor meer uitleg.

27

4

11 

18

25

28

5

12

19

26

29

6

13

20

27

30

7

14

21

28

1

8

15

22

29

2

9

16

23

30

3

10

17

24

31

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

2022
juli

Bij hitte starten onze ophalers de ophaling reeds om 6 u ‘s ochtends.

Nationale Feestdag

Feest van de 
Vlaamse Gemeenschap

Toners en cartridges

Herbruikbare 
voorwerpen

Afgedankte elektrische of 
elektronische toestellen

Textiel

Groenafval

Oude metalen (te 
scheiden in ferro en non-
ferro)

Matrassen

Audio-en videocassettes

Asbestcement ***
(1 m3, daarna betalend)

Piepschuim - EPS 
(geëxpandeerd 
polystyreen)

Witte en gekleurde 
glazen fl essen, bokalen en 
fl acons

Papier en karton

Plastic verpakkingen, 
metalen verpakkingen en 
drankkartons (PMD) *

Kunststo� en: te 
sorteren in PVC (bv. 
raamprofi elen) en Harde 
Plastics (bv. speelgoed of 
kleerhangers)

Incontinentie-afval van 
baby’s en volwassenen ** 

Klein Gevaarlijk Afval

Frituurolie en -vet 

Motorolie

Droge en natte batterijen

Chat met IVAREM!
Snel een vraag stellen over 
een sorteerregel of een be-
paalde afvalsoort? Is je con-
tainer niet leeggemaakt of 
heb je een opmerking over 
je betalingsuitnodiging? Laat 
het snel weten via de chat-
box van IVAREM. 

Zoek op www.ivarem.
be rechtsonder naar 
de rode chatknop.

Het verzamelen en 
afvoeren van je Klein 
Gevaarlijk Afval (KGA)

Injectienaalden

Injectienaalden moe-
ten op het recyclagepark 

aangeleverd worden in een 
naaldcontainer. Naald-
containers van 1 liter 
kan je kopen bij de 
apotheker of gratis 
verkrijgen op het 

recyclagepark.

Verf, lijm, spuitbussen van 
gevaarlijke producten (in-
secticiden, verf) of niet-lege 
spuitbussen (gevaarlijk of 
niet-gevaarlijk), detergenten, 
sproeimiddelen, zuren, basen 
… zijn gevaarlijk voor mens 
en milieu. Bewaar ze daarom 
apart en breng ze naar het 
recyclagepark. 

 � Laat alle producten in hun 
oorspronkelijke verpakking 
of vermeld de naam van 
het product op de verpak-
king waarin het wordt aan-
gevoerd. 

 � (Oude) geneesmiddelen 
lever je in bij de apotheek. 

Deze afvalsoorten 
breng je gratis naar 
het recyclagepark!

De Groene 
Bloggers 
van 
IVAREM
Met de Groe-
ne Bloggers 
laten we 
burgers aan 
het woord 
over hoe zij bijdragen aan een 
duurzame wereld. 
Deze Groene Bloggers delen 
hun ervaringen en tips over 
afvalpreventie, sorteren en 
circulaire economie. 

Meer op www.
ivarem.be/blog of 
scan de QR-code

* PMD bied je aan in de o�  ciële zakken voor PMD / ** Incontinentie-afval bied je aan in de o�  ci-
ele zakken die je kan kopen in het recyclagepark of bij de gemeente / *** Asbestcement bied je 
aan in een luchtdichte folie of zak met asbestlogo



Onze recyclageparken zijn steeds op maandagvoormiddag, donderdag en zondag gesloten. Kijk achteraan in de kalender voor meer uitleg.

Onze recyclageparken zijn steeds op maandagvoormiddag, donderdag en zondag gesloten. Kijk achteraan in de kalender voor meer uitleg.
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Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

2022
augustus

Bij hitte starten onze ophalers de ophaling reeds om 6 u ‘s ochtends.

O.L.V. Hemelvaart

HV     HHuisvuiluisvuil
PMD     PPlastic verpakkingen, lastic verpakkingen, MMetalen verpakkingen en etalen verpakkingen en DDrankkartonsrankkartons
PK     PPapier & apier & KKartonarton
SH  V   SSnoeihout: noeihout: enkel op afspraak. Bel ten laatste vrijdag (tot 12 uur) voor de ophaling naar 0800 90 441.enkel op afspraak. Bel ten laatste vrijdag (tot 12 uur) voor de ophaling naar 0800 90 441.
GH   VV   GGrof Huisvuil: rof Huisvuil: enkel op afspraak. Bel ten laatste vrijdag (tot 12 uur) voor de ophaling naar 0800 90 441.enkel op afspraak. Bel ten laatste vrijdag (tot 12 uur) voor de ophaling naar 0800 90 441.
RP     RRecyclagepark:ecyclagepark:  sluitingsdag

HV PMD GH

HV PMD PK

Geen hondenpoep op de 
stoep (of in het veld)!
Hondenpoep is een bron van er-
gernis. Niets vervelender dan een 
hoopje op je stoep te zien liggen. 
Maar hondenpoep is niet enkel 
vervelend en vies. In honden-
poep kan een gevaarlijk beestje 
zitten: de Neospora-parasiet. Als 
koeien daarmee besmet raken, is 
de kans op een miskraam groot. 
Laat de grote boodschap van 
je hond dus niet zomaar liggen 
op straat of in velden en neem 
steeds een zakje mee om het op 
te ruimen. 

Afvalarme School 2025 staat klaar om dit schooljaar 
weer 40.000 jonge mensen te sensibiliseren

Er is heel wat te doen 
over hoe wij op deze 
planeet leven en hoe 
wij moeten omspringen 
met Moeder Natuur.  
Afvalarme School 
daagt scholen uit om 
de wereldkaart te vul-
len met propere stic-
kers. Door ons gratis 
educatief aanbod en 
door zelf duurzame ini-
tiatieven te ondernemen mogen scholen de vervuilde 
continenten afvalarm, duurzaam en klimaatneutraal 
bestickeren.

Alle informatie is terug te vinden op onze website 
www.ivarem.be/scholenaanbod of scan de QR-code.

Dit mag in de 
textielcontainer

 � Kleding en accessoires (rie-
men, tassen, schoenen per 
paar) 

 � Beddengoed (hoofdkus-
sens, slaapzakken, lakens, 
dekens en dekbedden) 

 � Keuken- en badkamertex-
tiel (hand- en theedoeken, 
schorten en washandjes) 

 � Woningtextiel (tafelkleden, 
gordijnen, zetelhoezen) 

 � Propere lappen, textiel met 
klein defect

Dit mag niet in de 
textielcontainer

 � Tapijten 
 � Matrassen 
 � Zetelkussens 
 � Nat en/of besmeurd textiel
 � Porselein, huisraad ...

� �Textiel brengen naar een 
straatcontainer 
of het recyclagepark

Textiel kan je brengen naar het 
recyclagepark of deponeren in 
een straatcontainer. 
Bied textiel altijd aan in een ge-
sloten zak, zo behoudt het zijn 
waarde.

Zoek een textielcontainer in je buurt via 
www.ivarem.be/verzamelcontainers of scan de QR-code.

Opgelet! 
Afval in de container werpen 
dat er niet in thuishoort of ach-
terlaten naast de container, is 
sluikstorten. Dit is verboden en 
wordt bestraft met een boete 
van 350 euro.

SLUITINGSDAG RP



Onze recyclageparken zijn steeds op maandagvoormiddag, donderdag en zondag gesloten. Kijk achteraan in de kalender voor meer uitleg.

Onze recyclageparken zijn steeds op maandagvoormiddag, donderdag en zondag gesloten. Kijk achteraan in de kalender voor meer uitleg.
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Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

2022
augustus

Bij hitte starten onze ophalers de ophaling reeds om 6 u ‘s ochtends.

O.L.V. Hemelvaart

Geen hondenpoep op de 
stoep (of in het veld)!
Hondenpoep is een bron van er-
gernis. Niets vervelender dan een 
hoopje op je stoep te zien liggen. 
Maar hondenpoep is niet enkel 
vervelend en vies. In honden-
poep kan een gevaarlijk beestje 
zitten: de Neospora-parasiet. Als 
koeien daarmee besmet raken, is 
de kans op een miskraam groot. 
Laat de grote boodschap van 
je hond dus niet zomaar liggen 
op straat of in velden en neem 
steeds een zakje mee om het op 
te ruimen. 

Afvalarme School 2025 staat klaar om dit schooljaar 
weer 40.000 jonge mensen te sensibiliseren

Er is heel wat te doen 
over hoe wij op deze 
planeet leven en hoe 
wij moeten omspringen 
met Moeder Natuur.  
Afvalarme School 
daagt scholen uit om 
de wereldkaart te vul-
len met propere stic-
kers. Door ons gratis 
educatief aanbod en 
door zelf duurzame ini-
tiatieven te ondernemen mogen scholen de vervuilde 
continenten afvalarm, duurzaam en klimaatneutraal 
bestickeren.

Alle informatie is terug te vinden op onze website 
www.ivarem.be/scholenaanbod of scan de QR-code.

Dit mag in de 
textielcontainer

 � Kleding en accessoires (rie-
men, tassen, schoenen per 
paar) 

 � Beddengoed (hoofdkus-
sens, slaapzakken, lakens, 
dekens en dekbedden) 

 � Keuken- en badkamertex-
tiel (hand- en theedoeken, 
schorten en washandjes) 

 � Woningtextiel (tafelkleden, 
gordijnen, zetelhoezen) 

 � Propere lappen, textiel met 
klein defect

Dit mag niet in de 
textielcontainer

 � Tapijten 
 � Matrassen 
 � Zetelkussens 
 � Nat en/of besmeurd textiel
 � Porselein, huisraad ...

� �Textiel brengen naar een 
straatcontainer 
of het recyclagepark

Textiel kan je brengen naar het 
recyclagepark of deponeren in 
een straatcontainer. 
Bied textiel altijd aan in een ge-
sloten zak, zo behoudt het zijn 
waarde.

Zoek een textielcontainer in je buurt via 
www.ivarem.be/verzamelcontainers of scan de QR-code.

Opgelet! 
Afval in de container werpen 
dat er niet in thuishoort of ach-
terlaten naast de container, is 
sluikstorten. Dit is verboden en 
wordt bestraft met een boete 
van 350 euro.



Onze recyclageparken zijn steeds op maandagvoormiddag, donderdag en zondag gesloten. Kijk achteraan in de kalender voor meer uitleg.
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Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

2022
september

Bij hitte starten onze ophalers de ophaling reeds om 6 u ‘s ochtends.

HV     HHuisvuiluisvuil
PMD     PPlastic verpakkingen, lastic verpakkingen, MMetalen verpakkingen en etalen verpakkingen en DDrankkartonsrankkartons
PK     PPapier & apier & KKartonarton
SH  V   SSnoeihout: noeihout: enkel op afspraak. Bel ten laatste vrijdag (tot 12 uur) voor de ophaling naar 0800 90 441.enkel op afspraak. Bel ten laatste vrijdag (tot 12 uur) voor de ophaling naar 0800 90 441.
GH   VV   GGrof Huisvuil: rof Huisvuil: enkel op afspraak. Bel ten laatste vrijdag (tot 12 uur) voor de ophaling naar 0800 90 441.enkel op afspraak. Bel ten laatste vrijdag (tot 12 uur) voor de ophaling naar 0800 90 441.
RP     RRecyclagepark:ecyclagepark:  sluitingsdag

HV PMD GH

HV PMD PK

HV PMD PK

SH

Kringwinkels zijn de ideale adresjes om leuke snuisterijen, meubels, 
huisraad, boeken, speelgoed … voor een zacht prijsje op de kop te 
tikken. 
Herbruikbare goederen in degelijke staat kunnen gele-
verd of gratis afgehaald worden door ‘De Kringwinkel 
Zuiderkempen vzw’. Hiermee creëert de kringwinkel 
zinvolle sociale tewerkstelling.

gratis infolijn via 0800 90 441.
Grote hoeveelheden asbest?
Heb je grote hoeveelheden as-
best (meer dan 1m3)? Dan kan je 
dat best aan huis laten ophalen. 
Ga naar www.ivarem.be/ophalin-
gasbest om jouw asbestophaling 
te regelen.
Of doe de test of je jouw asbest 
zelf mag verwijderen.
Voor alle dienstver-
lening kan je terecht 
op www.ivarem.be/
asbest of scan de 
QR-code

Instant kringloopnieuws!
Volg IVAREM nu ook op 

Instagram! Scan de QR-code of 
zoek naar IVAREM_o�  cieel op 

Instagram. 

Wil je toch graag meer tekst 
en uitleg? Schrijf je dan gauw 

in op onze nieuwsbrief via 
www.ivarem.be/nieuwsbrief

Red papier met Doccle 
Via Doccle, het 
platform voor 
digitale admi-
nistratie, kan 
je betalings-
uitnodigingen 
van IVAREM 
ontvangen en 
online betalen. 
Om nooit meer 

een betaling te vergeten, kan je 
je verbinden met Doccle. Regis-
treer je op Doccle met de codes 
op je betalingsuitnodiging van 
IVAREM.

www.doccle.be

Eerste hulp bij verwijderen 
en afvoeren asbestcement
Asbestcementafval (golfplaten, 
leien, vloertegels …) houdt heel 
wat gezondheidsrisico’s in. Daar-
om is het belangrijk dat asbest 
zo snel mogelijk verwijderd 
wordt.
Een kleine hoeveelheid asbest?
Kleine hoeveelheden asbest 
(minder dan 1 m3) kan je zelf ver-
pakken in een transparante folie 
of zak met asbestlogo en bren-
gen naar het recyclagepark.
Neem eerst contact op met onze 

Bladafval in bladkorven
De gemeentelijke groen-
dienst plaatst in het najaar 
bladkorven op openbaar 
domein. 

De bladkorven zijn gemeen-
telijk eigendom en dienen 
om bladeren in te verzame-
len van bomen op openbaar 
domein. De bladkorven 
worden regelmatig leeg 
gemaakt en mogen niet ver-
plaatst worden. 

Tip: wil je leven in je tuin en 
de natuur een handje hel-
pen? Ruim je tuin dan niet te 
hard op. Neem een kijkje op 
de website van Natuurpunt 
(www.natuurpunt.be) en 
ontdek de voordelen van een 
met bladeren bezaaide tuin.

Meer info op www.dekringwinkelzuiderkempen.be.

De Kringwinkel 
Zuiderkempen: 
wie kringt, die wint!



Onze recyclageparken zijn steeds op maandagvoormiddag, donderdag en zondag gesloten. Kijk achteraan in de kalender voor meer uitleg.
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Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

2022
september

Bij hitte starten onze ophalers de ophaling reeds om 6 u ‘s ochtends.

Kringwinkels zijn de ideale adresjes om leuke snuisterijen, meubels, 
huisraad, boeken, speelgoed … voor een zacht prijsje op de kop te 
tikken. 
Herbruikbare goederen in degelijke staat kunnen gele-
verd of gratis afgehaald worden door ‘De Kringwinkel 
Zuiderkempen vzw’. Hiermee creëert de kringwinkel 
zinvolle sociale tewerkstelling.

gratis infolijn via 0800 90 441.
Grote hoeveelheden asbest?
Heb je grote hoeveelheden as-
best (meer dan 1m3)? Dan kan je 
dat best aan huis laten ophalen. 
Ga naar www.ivarem.be/ophalin-
gasbest om jouw asbestophaling 
te regelen.
Of doe de test of je jouw asbest 
zelf mag verwijderen.
Voor alle dienstver-
lening kan je terecht 
op www.ivarem.be/
asbest of scan de 
QR-code

Instant kringloopnieuws!
Volg IVAREM nu ook op 

Instagram! Scan de QR-code of 
zoek naar IVAREM_o�  cieel op 

Instagram. 

Wil je toch graag meer tekst 
en uitleg? Schrijf je dan gauw 

in op onze nieuwsbrief via 
www.ivarem.be/nieuwsbrief

Red papier met Doccle 
Via Doccle, het 
platform voor 
digitale admi-
nistratie, kan 
je betalings-
uitnodigingen 
van IVAREM 
ontvangen en 
online betalen. 
Om nooit meer 

een betaling te vergeten, kan je 
je verbinden met Doccle. Regis-
treer je op Doccle met de codes 
op je betalingsuitnodiging van 
IVAREM.

www.doccle.be

Eerste hulp bij verwijderen 
en afvoeren asbestcement
Asbestcementafval (golfplaten, 
leien, vloertegels …) houdt heel 
wat gezondheidsrisico’s in. Daar-
om is het belangrijk dat asbest 
zo snel mogelijk verwijderd 
wordt.
Een kleine hoeveelheid asbest?
Kleine hoeveelheden asbest 
(minder dan 1 m3) kan je zelf ver-
pakken in een transparante folie 
of zak met asbestlogo en bren-
gen naar het recyclagepark.
Neem eerst contact op met onze 

Bladafval in bladkorven
De gemeentelijke groen-
dienst plaatst in het najaar 
bladkorven op openbaar 
domein. 

De bladkorven zijn gemeen-
telijk eigendom en dienen 
om bladeren in te verzame-
len van bomen op openbaar 
domein. De bladkorven 
worden regelmatig leeg 
gemaakt en mogen niet ver-
plaatst worden. 

Tip: wil je leven in je tuin en 
de natuur een handje hel-
pen? Ruim je tuin dan niet te 
hard op. Neem een kijkje op 
de website van Natuurpunt 
(www.natuurpunt.be) en 
ontdek de voordelen van een 
met bladeren bezaaide tuin.

Meer info op www.dekringwinkelzuiderkempen.be.

De Kringwinkel 
Zuiderkempen: 
wie kringt, die wint!



Onze recyclageparken zijn steeds op maandagvoormiddag, donderdag en zondag gesloten. Kijk achteraan in de kalender voor meer uitleg.

Onze recyclageparken zijn steeds op maandagvoormiddag, donderdag en zondag gesloten. Kijk achteraan in de kalender voor meer uitleg.
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Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

2022
Oktober

  

 

HV     HHuisvuiluisvuil
PMD     PPlastic verpakkingen, lastic verpakkingen, MMetalen verpakkingen en etalen verpakkingen en DDrankkartonsrankkartons
PK     PPapier & apier & KKartonarton
SH  V   SSnoeihout: noeihout: enkel op afspraak. Bel ten laatste vrijdag (tot 12 uur) voor de ophaling naar 0800 90 441.enkel op afspraak. Bel ten laatste vrijdag (tot 12 uur) voor de ophaling naar 0800 90 441.
GH   VV   GGrof Huisvuil: rof Huisvuil: enkel op afspraak. Bel ten laatste vrijdag (tot 12 uur) voor de ophaling naar 0800 90 441.enkel op afspraak. Bel ten laatste vrijdag (tot 12 uur) voor de ophaling naar 0800 90 441.
RP     RRecyclagepark:ecyclagepark:  sluitingsdag

HV PMD GH

HV PMD PK

Houtverhakseldag
Op zaterdag 30 oktober is het 
weer houtverhakseldag in Ber-
laar! 
Houd het 
gemeentelijke infoblad 
in het oog voor alle 
informatie.

#IkDrinkKraanwater
Waarom kraanwater? De vraag 
is eerder: waarom niet? Kraan-
water is een gezond kwaliteit-
sproduct.
Het wordt dagelijks op meer 
dan 60 kwaliteitscriteria getest 
door onafhankelijke laborato-
ria. Bovendien sparen we door 
kraanwater te drinken per jaar 
1,5 miljard plastic fl essen uit!
Kraanwater drinken is dus een 
heel eenvoudige manier om 
onze ecologische voetafdruk 
te verkleinen en zorg te dragen 
voor onze planeet.

Glas naar verzamelcontainers brengen
Glas kan je tussen 7 uur en 22 uur naar de glasbol of ondergrondse 
glascontainer (OCT) brengen. De volgende sorteerregels zijn van 
toepassing.
Vergeet zeker je deksels en doppen niet te verwijderen. Indien je 
zaken in de glasbol of OCT gooit die niet correct zijn (bv. borden of 
kopjes), kan je een GAS-boete ontvangen voor sluikstorten (= 350 
euro).

Zoek via https://www.ivarem.be/verzamelcontainers 
een glasbol in de buurt.

� �

�  Hittebestendig glas 
(bv. ovenschotels)

�  Porselein en keramiek,  recipiënten in 
 terracotta

�  Opaalglas en  kristalglas

�  Vlak glas zoals ramen en spiegels

�  Alle types van lampen

�  Deksels of doppen

� Scheiden van wit glas en gekleurd glas

�  Volledig leeg

NIET TOEGELATEN

Opgelet! 
Onze recyclageparken 
zijn collectief gesloten 
op maandag 3 oktober 
2022.

�

EXTRA SLUITINGSDAG 

RP

HVD

HV     HHuisvuiluisvuil
PMD     PPlastic verpakkingen, lastic verpakkingen, MMetalen verpakkingen en etalen verpakkingen en DDrankkartonsrankkartons
PK     PPapier & apier & KKartonarton
HVD     HHoutverhakseldagoutverhakseldag
SH  V   SSnoeihout: noeihout: enkel op afspraak. Bel ten laatste vrijdag (tot 12 uur) voor de ophaling naar 0800 90 441.enkel op afspraak. Bel ten laatste vrijdag (tot 12 uur) voor de ophaling naar 0800 90 441.
GH   VV   GGrof Huisvuil: rof Huisvuil: enkel op afspraak. Bel ten laatste vrijdag (tot 12 uur) voor de ophaling naar 0800 90 441.enkel op afspraak. Bel ten laatste vrijdag (tot 12 uur) voor de ophaling naar 0800 90 441.
RP     RRecyclagepark:ecyclagepark:  sluitingsdag



Houtverhakseldag
Op zaterdag 30 oktober is het 
weer houtverhakseldag in Ber-
laar! 
Houd het 
gemeentelijke infoblad 
in het oog voor alle 
informatie.

#IkDrinkKraanwater
Waarom kraanwater? De vraag 
is eerder: waarom niet? Kraan-
water is een gezond kwaliteit-
sproduct.
Het wordt dagelijks op meer 
dan 60 kwaliteitscriteria getest 
door onafhankelijke laborato-
ria. Bovendien sparen we door 
kraanwater te drinken per jaar 
1,5 miljard plastic fl essen uit!
Kraanwater drinken is dus een 
heel eenvoudige manier om 
onze ecologische voetafdruk 
te verkleinen en zorg te dragen 
voor onze planeet.

Glas naar verzamelcontainers brengen
Glas kan je tussen 7 uur en 22 uur naar de glasbol of ondergrondse 
glascontainer (OCT) brengen. De volgende sorteerregels zijn van 
toepassing.
Vergeet zeker je deksels en doppen niet te verwijderen. Indien je 
zaken in de glasbol of OCT gooit die niet correct zijn (bv. borden of 
kopjes), kan je een GAS-boete ontvangen voor sluikstorten (= 350 
euro).

Zoek via https://www.ivarem.be/verzamelcontainers 
een glasbol in de buurt.

� �

�  Hittebestendig glas 
(bv. ovenschotels)

�  Porselein en keramiek,  recipiënten in 
 terracotta

�  Opaalglas en  kristalglas

�  Vlak glas zoals ramen en spiegels

�  Alle types van lampen

�  Deksels of doppen

� Scheiden van wit glas en gekleurd glas

�  Volledig leeg

NIET TOEGELATEN

Opgelet! 
Onze recyclageparken 
zijn collectief gesloten 
op maandag 3 oktober 
2022.

�



Onze recyclageparken zijn steeds op maandagvoormiddag, donderdag en zondag gesloten. Kijk achteraan in de kalender voor meer uitleg.
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Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

2022
november

  

 

Allerheiligen

Wapenstilstand

HV     HHuisvuiluisvuil
PMD     PPlastic verpakkingen, lastic verpakkingen, MMetalen verpakkingen en etalen verpakkingen en DDrankkartonsrankkartons
PK     PPapier & apier & KKartonarton
SH  V   SSnoeihout: noeihout: enkel op afspraak. Bel ten laatste vrijdag (tot 12 uur) voor de ophaling naar 0800 90 441.enkel op afspraak. Bel ten laatste vrijdag (tot 12 uur) voor de ophaling naar 0800 90 441.
GH   VV   GGrof Huisvuil: rof Huisvuil: enkel op afspraak. Bel ten laatste vrijdag (tot 12 uur) voor de ophaling naar 0800 90 441.enkel op afspraak. Bel ten laatste vrijdag (tot 12 uur) voor de ophaling naar 0800 90 441.
RP     RRecyclagepark:ecyclagepark:  sluitingsdag

HV PMD GH

HV PMD PK

SH

Gebruik openbare 
vuilbakjes correct
In straatvuilbakjes hoort alleen 
afval dat onderweg ontstaat 
(zoals lege drankblikjes, ver-
pakking broodje …), geen afval 
van thuis. 
De technische dienst maakt de 
straatvuilbakjes tweemaal per 
week leeg en we merken dat 
er niet alleen afval in terug te 
vinden is dat ontstaat tijdens 
een wandeling. 
Vaak gaat het om volle plastic 
winkeltassen met huishoudelijk 
afval. Die horen bij het restaf-
val, niet in de openbare vuilnis-
bakken. Besef dat wanneer je 
toch huisvuil in de vuilnisbakjes 
steekt, je aan het sluikstorten 
bent en dus een boete riskeert.

Wat doe ik met 
gebruikte frituurolie- en 
vet?
Nog teveel frituurolie en -vet 
verdwijnt in het restafval, het 
riool, de tuin of het toilet. 
Dat is jammer, want deze 
afvalsto� en zijn belastend 
voor het milieu.
Gebruikte frituurolie- en vet 
kunnen gerecycleerd worden 
tot biobrandsto� en, pers-
hout, plastiek, industriële 
zepen en smeermiddelen. 
Reden genoeg dus om je 
frituurolie en -vet (max. 25 l/
dag/gezin) GRATIS naar het 
recyclagepark te brengen 
voor recyclage.

Meer afvaltips van onze 
Groene Bloggers vind je op 
www.ivarem.be/blog

Bedank ons afvalteam met een tekening of kaartje!

Dit jaar bedanken we onze afval-
ophalers, recyclageparkwachters, 
magazijniers en infolijnmede-
werkers tijdens de Week van het 
Afvalteam. 
Maak een mooie tekening of 
schrijf een leuk kaartje om onze 
ophalers, magazijniers, infolijn-

medewerkers, parkwachters … te 
bedanken voor hun harde labeur. 
Het is ook mogelijk om een 
kaartje of tekening op te sturen 
naar IVAREM, Leuvensesteenweg 
443D, 2812 Muizen. Je maakt dan 
zelfs kans op een leuke prijs!

Hou www.ivarem.be in de gaten voor alle info en de kleurtekening!
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Gebruik openbare 
vuilbakjes correct
In straatvuilbakjes hoort alleen 
afval dat onderweg ontstaat 
(zoals lege drankblikjes, ver-
pakking broodje …), geen afval 
van thuis. 
De technische dienst maakt de 
straatvuilbakjes tweemaal per 
week leeg en we merken dat 
er niet alleen afval in terug te 
vinden is dat ontstaat tijdens 
een wandeling. 
Vaak gaat het om volle plastic 
winkeltassen met huishoudelijk 
afval. Die horen bij het restaf-
val, niet in de openbare vuilnis-
bakken. Besef dat wanneer je 
toch huisvuil in de vuilnisbakjes 
steekt, je aan het sluikstorten 
bent en dus een boete riskeert.

Wat doe ik met 
gebruikte frituurolie- en 
vet?
Nog teveel frituurolie en -vet 
verdwijnt in het restafval, het 
riool, de tuin of het toilet. 
Dat is jammer, want deze 
afvalsto� en zijn belastend 
voor het milieu.
Gebruikte frituurolie- en vet 
kunnen gerecycleerd worden 
tot biobrandsto� en, pers-
hout, plastiek, industriële 
zepen en smeermiddelen. 
Reden genoeg dus om je 
frituurolie en -vet (max. 25 l/
dag/gezin) GRATIS naar het 
recyclagepark te brengen 
voor recyclage.

Meer afvaltips van onze 
Groene Bloggers vind je op 
www.ivarem.be/blog

Bedank ons afvalteam met een tekening of kaartje!

Dit jaar bedanken we onze afval-
ophalers, recyclageparkwachters, 
magazijniers en infolijnmede-
werkers tijdens de Week van het 
Afvalteam. 
Maak een mooie tekening of 
schrijf een leuk kaartje om onze 
ophalers, magazijniers, infolijn-

medewerkers, parkwachters … te 
bedanken voor hun harde labeur. 
Het is ook mogelijk om een 
kaartje of tekening op te sturen 
naar IVAREM, Leuvensesteenweg 
443D, 2812 Muizen. Je maakt dan 
zelfs kans op een leuke prijs!

Hou www.ivarem.be in de gaten voor alle info en de kleurtekening!



Onze recyclageparken zijn steeds op maandagvoormiddag, donderdag en zondag gesloten. Kijk achteraan in de kalender voor meer uitleg.

Onze recyclageparken zijn steeds op maandagvoormiddag, donderdag en zondag gesloten. Kijk achteraan in de kalender voor meer uitleg.
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Straat niet toegankelijk wegens winterweer? Bied het aan bij de volgende inzameling of breng je PMD of PK naar het recyclagepark.
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Entertainende workshops 
in je huiskamer, voor je 
vereniging of in je bedrijf 
Waarom wordt er zoveel mo-
gelijk gesorteerd? Wat is de 
impact van zwerfvuil en sluik-
storten in onze leefwereld?
Voldoende prangende vragen 
die IVAREM heeft verwerkt in 
workshops met een entertai-
nende toets. 
Het aanwezige publiek doet 
met behulp van stemkastjes mee en dit vanaf 8 tot maximum 100 
deelnemers. Zo kan je met je familie, je vrienden, je buren, je ver-
eniging of met je bedrijf onze thematische workshops boeken voor 
een geanimeerde en leerrijke namiddag of avond, tijdens de week 
of in het weekend. 

Gratis reserveren kan heel eenvoudig via de website 
www.ivarem.be/gratis-workshops of scan de QR-code

Ga eens afvalarm winkelen
Door kritischer boodschappen 
te doen, kan je heel wat (ver-
pakkings)afval vermijden!

 � Maak een boodschappenlijst-
je. Zo koop je enkel wat je 
echt nodig hebt.

 � Probeer zoveel mogelijk 
producten te kopen zonder 
verpakking. Groenten en fruit 
kan je perfect in een her-
bruikbaar netje doen.

 � Koop producten in bulk en 
doe ze thuis in een bewaar-
doos. 

 � Breng je eigen potjes, netjes 
... mee naar de winkel.

 � Vermijd éénmalige verpak-
kingen van bv. drank en koop 
fl essen met statiegeld.

 � Drink kraantjeswater (eventu-
eel gefi lterd).

 � Heel wat huishoud- en hygië-
nische producten bestaan in 
een navulverpakking of zelfs 
zonder verpakking. Denk 
maar aan een shampoobar!

 � Kies voor kwaliteit ... dat gaat 
veel langer mee. 

Ontdek verpak-
kingsvrije winkels in 
jouw buurt door de 
QR-code te scan-
nen: 

Herbruikbare bekers
Afvalarm feesten hoeft niet 
moeilijk te zijn. Sinds 1 januari 
2020 geldt er een verbod voor 
organisatoren van evenemen-
ten om drank te serveren in 
wegwerpverpakkingen. 
Dit verbod geldt voor alle 
evenementen, variërend van 
schoolfeesten tot grote festi-
vals. Voortaan dien je dus alle 
dranken te serveren in her-
bruikbare bekers of glazen.
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Overweeg je om je voortuin te 
verharden? Besef dan dat je hiervoor 
een vergunning van het lokaal bestuur 
nodig hebt. 
Zelfs voor het aanleggen van 
waterdoorlatende verhardingen is 
een vergunning verplicht. De voortuin 
moet zoveel mogelijk als tuin ingericht 
worden.
De voorbije maanden ontving het 
lokaal bestuur heel wat meldingen 
over inwoners die hun volledige 
voortuin verhard hebben. Ze doen 
dat om het onderhoud te beperken of 
om bijvoorbeeld een parkeerplaats te 
voorzien voor hun woning.
Die verhardingen gebeuren echter 
niet altijd volgens de regels. Om 
een verharding aan te leggen heb je 
namelijk een vergunning nodig. Zelfs 
als het om een waterdoorlatende 
verharding gaat. Een onvergunde 
verharding is een misdrijf en strafbaar.

Contacteer de dienst Omgeving
Verhardingen hebben een negatieve 
invloed op onze woonomgeving. Als 
lokaal bestuur willen we ons steentje 
bijdragen aan het klimaatverhaal en 
voortuinen zoveel mogelijk als tuinen 
laten inrichten. Dat wil zeggen dat 
er voldoende groen, op teelaarde, 
aanwezig moet zijn. 
Het gebruik van kiezels of steentjes, 
dolomiet of kunstgras is daardoor niet 
toegelaten. Op die manier houden we 
Berlaar landelijk en groen.
Overweeg je om je voortuin te 
verharden?
Neem dan eerst contact op met de 
dienst Omgeving (omgeving@berlaar.
be of 03 410 19 00). 
Samen met hen bekijk je wat er 
toegelaten is en wat niet. Hou hier 
zeker rekening mee, want onvergunde 
verhardingen kunnen voor grote, niet 
voorziene kosten zorgen.

Bewaar de tuin in je voortuin:  
informeer je over toegestane verhardingen! 



Samen naar een klimaatneutraal Berlaar

Een duurzaam, veilig en mooi Berlaar 
in een leefbaar klimaat. Daar willen we 
samen aan werken. Voor jou, voor ons, 
voor iedereen. Nu en in de toekomst. 
Voor de huidige en toekomstige 
generaties! 
Het gemeentebestuur Berlaar heeft 
zich geëngageerd om actief te werken 
aan de integratie van de duurzame 
ontwikkelingsdoelstellingen in het 
gemeentelijk beleid. De duurzame 
ontwikkelingsdoelstellingen 
(sustainable development goals of 
SDG’s), dat zijn 17 doelstellingen die 
allemaal uitdagingen bevatten waar 
iedereen mee geconfronteerd wordt: 
armoede, afvalbeheer, gezondheid bij 
ouderen, scholing, energie, …
De komende jaren moeten deze 17 
doelstellingen een actieplan vormen 
om ons terug op de koers richting 
duurzame ontwikkeling te plaatsen. 
We vinden zowel economische, sociale 
als ecologische aspecten terug in deze 
doelstellingen.
We hebben ons als lokaal bestuur 
ook verbonden om inspanningen te 
leveren om onze CO2-uitstoot op 
het grondgebied te verminderen. De 

laatste jaren worden we over de hele 
wereld meer en meer geconfronteerd 
met extreme weersomstandigheden. 
Om weerbaar te blijven tegen 
klimaatverstoringen en onze planeet 
leefbaar te houden, moeten we 
allemaal zo snel mogelijk in actie 
komen. De uitstoot van broeikasgassen 
moet ernstig verminderd en liefst 
zelfs gestopt worden. We zullen 
samen moeten werken aan een 
klimaatneutraal Berlaar.
Dit geldt voor iedereen. Voor alle 
landen van de wereld, maar ook voor 
iedere burger, organisatie, lokale 
autoriteit of bedrijf. Als lokaal bestuur 
kunnen we helpen, stimuleren, kansen 
creëren en het goede voorbeeld 
geven. Maar we hebben ook jou nodig! 
We moeten dit samen doen. Iedereen 
kan bijdragen aan ons verhaal. Kleine, 
simpele acties maken een wereld van 
verschil, letterlijk en figuurlijk. 
Heb je ideeën of wil je meewerken, laat 
het ons weten. Alle beetjes helpen!
Voor meer informatie over de SDG’s 
kan je terecht op www.sdgs.be, bij 
vragen of suggesties kan je contact 
opnemen via info@berlaar.be.



RECYCLAGEPARK
Je kan met gesorteerde afvalstoffen (geen huisvuil) ook terecht op 
het recyclagepark. Sorteer steeds vooraf en volg de instructies van de 
parkopzichters!

Nieuwjaar              Zaterdag 1 januari 2022
Tweede Nieuwjaarsdag              Zondag 2 januari 2022
Paasmaandag              Maandag 18 april 2022
Feest van de Arbeid              Zondag 1 mei 2022
Onze Lieve Heer Hemelvaart              Donderdag 26 mei 2022
Pinkstermaandag              Maandag 6 juni 2022
Feest van de Vlaamse Gemeenschap              Maandag 11 juli 2022
Nationale feestdag              Donderdag 21 juli 2022
O.L.V.-Hemelvaart              Maandag 15 augustus 2022
Extra sluitingsdag              Maandag 3 oktober 2022
Allerheiligen              Dinsdag 1 november 2022
Allerzielen              Woensdag 2 november 2022
Wapenstilstand              Vrijdag 11 november 2022
Dag voor Kerstmis                Zaterdag 24 december 2022 (gesloten vanaf 12 uur)
Kerstmis              Zondag 25 december 2022
Tweede kerstdag              Maandag 26 december 2022 
Dag voor Nieuwjaar             Zaterdag 31 december 2022 (gesloten vanaf 12 uur)

Sluitingsdagen 

Opgelet: op maandagvoormiddag, donderdag en zondag 
is het recyclagepark steeds gesloten.

Ten laatste een kwartier voor sluitingstijd aanmelden.

Recyclagepark 
BERLAAR

Hellegatstraat 2
2590 Berlaar

0800 90 441    

Maandag 12.30 uur – 18.00 uur
Dinsdag 9.00 uur – 18.00 uur
Woensdag 9.00 uur – 18.00 uur
Donderdag GESLOTEN
Vrijdag 9.00 uur – 18.00 uur
Zaterdag 9.00 uur – 15.00 uur
Zondag GESLOTEN
Feestdagen GESLOTEN

Openingsuren



Toegang krijgen tot het recyclagepark

Om toegang te krijgen tot het recyclagepark moet je beschikken over 
een elektronische identiteitskaart (e-ID). Indien je hier niet over beschikt, 
moet je vooraf een toegangsbadge aanvragen via de website 
https://www.ivarem.be/recyclageparken-toegang-krijgen.

Elk gezin heeft recht op 28 gratis bezoeken. Indien je vaker naar het 
recyclagepark gaat, moet je een bijdrage betalen per bezoek. Indien je 
niet officieel ingeschreven bent in de gemeente, moet je per bezoek een 
bijdrage betalen.

KMO’s, zelfstandigen … kunnen enkel terecht op de recyclageparken van 
Duffel (Hoogstraat 158), Puurs (Lichterveld 10), Lier (Mechelsesteenweg 
310), Mechelen II (Blarenberglaan 29a), Puurs en Putte (KMO-zone Klein 
Boom). Meer informatie over de werkwijze en de tarieven voor bedrijven 
vind je op www.ivarem.be of via het gratis nummer 0800 90 441.

Aanvoer van afvalstoffen

Breng de afvalstoffen gesorteerd naar het recyclagepark. Indien het 
afval niet gesorteerd is, kan de parkwachter je de toegang tot het park 
ontzeggen. Deponeer het afval in de juiste container. Vraag eventueel de 
parkwachter om hulp of om meer informatie. Volg steeds de aanwijzingen 
van de parkwachters op.

Je mag 2 maal per dag afvalstoffen naar het recyclagepark brengen en in 
totaal niet meer dan 2 m3 afval brengen per dag. De meeste afvalstoffen 
mag je gratis deponeren. Voor een aantal fracties moet betaald worden 
(vb. grofvuil, steenpuin, hout …).

Betalen op het recyclagepark

Op het recyclagepark van Berlaar kan je betalen met bankkaart of 
kredietkaart.

Meer informatie over de werking van het recyclagepark vind je op 
www.ivarem.be of via de gratis infolijn 0800 90 441.



STRAAT NIET TOEGANKELIJK?
Indien een straat niet toegankelijk is voor de ophaalwagen door bv. 
wegeniswerken, dan moeten de bewoners van die straat hun afvalstoffen 
(restafval en selectieve fracties) plaatsen op de hoek van de dichtstbijzijnde 
straat die wel bereikbaar is voor de ophalers. Meer info via 03 410 19 00.

IS JE STRAAT NIET TOEGANKELIJK WEGENS WINTERWEER?
Neem je afval dan terug binnen en bied het bij de volgende inzameling 
terug aan. PMD en papier en karton kan je zelf naar het recyclagepark 
brengen. Meer weten? Bel gratis 0800 90 441 of www.ivarem.be.

NUTTIGE TELEFOONNUMMERS

Informatie & klachten over
•	 Huisvuil, PMD, Papier & karton
•	 Snoeihout en grofvuil aan huis laten ophalen
•	 Recyclagepark
•	 Glasbollen

IVAREM 0800 90 441
info@ivarem.be
www.ivarem.be 

Informatie & klachten over
•	 Oude metalen aan huis laten ophalen
•	 Demonstratieplaats thuiscomposteren

Dienst Leefmilieu Berlaar  
Markt 1
2590 Berlaar
03 410 19 00 
omgeving@berlaar.be
www.berlaar.be

www.fostplus.be


