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Het recyclagepark kreeg een facelift!
Veel gestelde vragen
Hoe geraak ik binnen op het recyclagepark?
Met je eID of met een speciale chipkaart.
Voortaan krijgen inwoners en Belgische tweede verblijvers toegang tot
het park via hun elektronische identiteitskaart (eID). Een aparte toegangskaart is niet meer nodig. Ook het oude kaartje werkt niet meer!
Bedrijven, verenigingen,… en niet-Belgische tweede verblijvers dienen
een speciale chipkaart aan te vragen bij de IVVO Klantendienst. Dit kan
via de website www.ivvo.be en kies bovenaan voor de knop Klantendienst. Een chipkaart kost voor niet-Belgische tweede verblijvers 8 euro,
btw inclusief. Bedrijven betalen 8 euro per chipkaart, exclusief 21% btw
of 16 euro (exclusief 21% btw) voor een gepersonaliseerde chipkaart met
bedrijfslogo op de keerzijde.

Hoe kan ik betalen op het recyclagepark?
• Met je tegemoetkoming van het stadsbestuur
• Met bancontact
• Met provisie
Per inwoner voorziet de gemeente een tegemoetkoming van 3,20 euro.
Deze tegemoetkoming ontvang je op 1 januari. Indien jouw tegemoetkoming niet is opgebruikt op 31 december, komt deze te vervallen daar deze
niet wordt overgezet naar het volgende jaar. Tegemoetkoming kan je niet
gebruiken voor de aanbreng van brandbaar grofvuil. Deze afvalsoort is
immers niet recycleerbaar. De Vlaamse Overheid verplicht ons om grofvuil aan te rekenen vanaf de 1ste kilogram volgens het principe ‘de vervuiler betaalt.’
Voortaan krijg je ook geen toegang meer tot het recyclagepark indien
jouw rekening een negatief saldo vertoont. Je kan het park ook niet verlaten vooraleer het negatief saldo is vereffend. Betalen kan met jouw
bankkaart (enkel bancontact, geen kredietkaart) op het recyclagepark
of via het storten van een provisie op de rekening van het recyclagepark.
Via een overschrijving (BE04 0971 3325 2031, BIC GKCCBEBB) plaats je
op voorhand een bepaald bedrag op je toegangskaart. Een blanco overschrijvingsformulier kun je steeds verkrijgen op het recyclagepark of bij
de omgevingsdienst. Vergeet bij overschrijving zeker niet om bij de mededeling je klantnummer te vermelden.
Als je betalende fracties aanbrengt op het recyclagepark dan wordt minimum 5 kilogram aangerekend per fractie. Hou hiermee rekening. Wacht
met een bezoek aan het recyclagepark tot je een voldoende hoeveelheid
hebt. Zo vermijd je meerdere ritten naar het park.

Wat zijn de tarieven op het recyclagepark?
Contantbelasting
huishoudelijk afval
(voor particulieren)

Contantbelasting gelijkaardig bedrijfsafval (voor
bedrijven, verenigingen
en andere instellingen)

€ 0,200/kg

€ 0,200/kg

€ 0,200/kg
vanaf 201 kg/gezin/jaar

€ 0,200/kg

Inert bouwafval
Houtafval

€ 0,055/kg

€ 0,060/kg

Tuinafval

€ 0,020/kg

€ 0,040/kg

Fractie
Grofvuil
(brandbaar afval)
Asbestafval

Wat kan ik gratis brengen
naar het recyclagepark?
• Klein gevaarlijk afval
• Hol glas
• Papier en karton
• Pmd (in een pmd-zak)
• Oude metalen
• Textiel

• Frituurolie
• Motorolie
• Elektro
• Harde plastics
• Piepschuim

Wie kan ik contacteren met vragen
over het recyclagepark?
Vragen over je saldo?
Contacteer de IVVO-klantendienst op 057/21 41 60 of info@ivvo.be.
Vragen over sorteerregels bij de voorbereiding van je parkbezoek?
Contacteer de recyclageparkwachters via 057/33 86 25
Vragen tijdens je bezoek op het recyclagepark,
bv. over de aanrekening op de weegbrug?
Vraag dit direct ter plaatse aan de parkbeheerders!
Algemene vragen (bv over de openingsuren)?
Contacteer de omgevingsdienst op 057/34 62 80 of milieu@poperinge.be

Nieuw type pmd-zak

GEEF JIJ OOK
OM DE KRINGWINKEL?

De huidige pmd-zak met trekbandsluiting zorgde in het verleden wel eens voor ongemakken en ergernissen – zowel bij de burgers als bij de vuilnisophalers – omdat de
lasnaad onder de trekband makkelijk losscheurt.
Daarom schakelen we binnen de IVVO-regio binnenkort over naar een nieuw type
pmd-zak met ‘wavetop’ sluiting. Deze zakken zijn voorzien van vier stevige flappen.
De vier flappen moeten twee aan twee over elkaar worden dicht geknoopt. De eerste
knoop vormt zo de sluiting en de 2de knoop een handvat.
Dit systeem is handiger en steviger dan de klassieke pmd-zak met trekbandsluiting,
waardoor het draagcomfort verbetert. Ook voor de ophalers biedt dit voordelen, zij
kunnen de zak beter vastgrijpen.
Behalve het nieuwe systeem van sluiting, wijzigt er verder niets aan de pmd-zak. Het
volume, de kunststofsoort en -dikte, de kleur en de prijs van de pmd-zak blijven hetzelfde. 1 rol van 20 pmd-zakken kost 2,50 euro ofwel 0,125 euro per zak van 60 liter.

Hoe de nieuwe pmd-zak met flappen gebruiken?
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"Ik geef het beste van mezelf.
Gratis." — Maaike Cafmeyer
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Stap 1: Stop de zak niet te vol, zodat je de flappen makkelijk kan dichtknopen.
Stap 2: Grijp 2 flappen rechtover elkaar en leg er een dubbele knoop in. Trek goed aan.
Stap 3: Grijp de andere 2 flappen en leg ook hier een dubbele knoop in. Trek goed aan.
Stap 4: Zorg dat er voldoende handgreep overblijft.

Goed om weten
De oude pmd-zak met trekbandsluiting mag je verder gebruiken tot de voorraad op
is. Je hoeft de pmd-zak met trekbandsluiting dus niet om te ruilen voor het nieuwe
type pmd-zak met wavetop sluiting. De handelaars zullen vooreerst hun stock
van oude pmd-zakken met trekbandsluiting verkopen, vooraleer de nieuwe
pmd-zakken met wavetop sluiting te koop aan te bieden.

COMPOSTACTIE
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Doe mee en win!

Ken je de sorteerregels op je duimpje?
Test je kennis en win een prijs!
Hou onze website www.ivvo.be en de IVVO-facebookpagina in het oog. Het hele jaar door organiseren we
sorteerwedstrijden waarbij je mooie prijzen kan winnen! Wedstrijden lanceren we digitaal, maar je kan
steeds een papieren wedstrijdformulier aanvragen als
je niet over internet beschikt. Zo kan iedereen deelnemen en evenveel kans maken om een prijs in de wacht
te slepen! Neem contact op met de communicatiedienst
van IVVO op 057/23 08 83 als je sowieso een papieren
wedstrijdformulier wenst te ontvangen.

Tot eind mei loopt de compostactie '2 halen = 1 betalen'.
Waar kan je hiervoor terecht?
Op de recyclageparken van Nieuwkerke (Heuvelland), Poperinge, Veurne en Vleteren. In
Ieper kan je terecht met zakken op het groenpark aan de Bargiestraat 8. Kom je met een
aanhangwagen, meld je dan aan bij de IVVO composteringsinstallatie aan de Bargiestraat 6
te Ieper en dit van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur.
Voor de openingsuren van het recyclagepark/groenpark,
surf naar www.ivvo.be/recyclageparken.
Kostprijs, ter plaatse contant te betalen:
• 1 euro per zak, zakken zelf meebrengen en zelf te scheppen
• 7 euro per aanhangwagen enkele as
• 14 euro per aanhangwagen dubbele as
Meer info of bestellingen: 057/23 08 80

NIEUW: topdressing
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Naast gewone Vlaco compost als bodemverbeteraar, biedt IVVO nu ook topdressing aan. Topdressing is extra fijn afgezeefde compost.
Deze topdressing is te koop in handige zakken van 40 liter aan 3,50 euro per zak of 3 zakken voor 10 euro. Op 25 vierkante meter gebruik je 1 zak van
deze topdressing. Topdressing is te koop bij de gft-composteringsinstallatie te Ieper alsook op de recyclageparken van Nieuwkerke (Heuvelland),
Ieper, Poperinge, Vleteren, Veurne en De Panne en op het groenpark van Ieper.

Kleine daad ... groot resultaat!
We zijn goed bezig met z’n allen. Maar het kan en moet natuurlijk altijd nóg beter. Want
met een kleine inspanning zijn we binnenkort voorgoed verlost van rondslingerende
peuken, plastic verpakkingen, papiertjes, kauwgom en blikjes. Dat wil toch iedereen?
Opruimen kost immers niet alleen een bom geld maar ook enorm veel tijd en inzet.
Bovendien zorgt zwerfvuil voor heel wat ergernis. Terecht. Niemand vindt het fijn om
in een straat bezaaid met zwerfvuil te wonen of in een vuil park te wandelen, laat staan
picknicken. Zeg nu zelf, het is toch zoveel leuker om te wonen in een mooie buurt.
De West-Vlaamse afvalintercommunales, de provincie West-Vlaanderen en de WestVlaamse gemeenten zetten al jaren hun beste beentje voor voor een mooie buurt. Zo
staat er dit jaar de derde grote zwerfvuilopruimdag op de agenda (zie buitenpagina’s).
Daarnaast worden vervuilers weer aangesproken of zelfs beboet. Tenslotte kunnen we
rekenen op tal van vrijwilligers die het zwerfvuil opruimen in hun straat en buurt.
Dank je wel voor jullie inzet!

Maar ook jij kan een handje toesteken
Vraag opruimmateriaal aan bij jouw gemeentelijke milieudienst.
Opruimen gaat gemakkelijker met het juiste materiaal. Een opruimpakket
bestaat uit een fluovestje, een paar handschoenen, een grijper en zakken.
Of doe mee aan een opruimactie in jouw buurt!
A Meer info via communicatie@ivvo.be of 057/23 08 83

Volg IVVO op Facebook!
Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes
en like onze pagina op facebook.com/IVVOIeper

Compost,
jouw smaakmaker

TE VEEL AFVAL?
En als je nu eens
een workshop volgt…
Grasafval voorkomen en verwerken
Je hoeft geen ervaren tuinman te zijn en je moet geen ‘groene vingers’ hebben om een
gazon te onderhouden. Onze tuinen produceren dan ook tonnen grasmaaisel. Voor
vele tuinbezitters is de opbrengst van de wekelijkse maaibeurt een bron van ongemak.
Nochtans kan je grasmaaisel op verschillende manieren in de eigen tuin verwerken.
Wie wil, kan de productie van grasmaaisel aanzienlijk beperken en zelfs helemaal
voorkomen. Ook hiervoor hoef je geen grote tuinier te zijn.
Tijdens de workshop bespreken we de verschillende mogelijkheden en wisselen we
onze eigen ervaringen uit.
A Dinsdag 18 april 2017, 20 - 22 uur,
Duinenhuis Koksijde (Bettystraat 7, Koksijde)

Voedselverlies tegengaan - Koken zonder restjes
Jaarlijks gooien we in de ganse keten van boer tot bord een paar miljard euro aan
voedsel weg. Ook jij kan thuis voedselverspilling vermijden. De Vlaco-lesgever geeft je
tips voor aankopen en bewaren van voeding, hoe je vervaldata interpreteert en maakt
een viertal gerechtjes onder de noemer ‘Koken zonder restjes’. Kom ontdekken en
proeven hoe de lesgever schil, vocht en loof verwerkt in lekkere gerechtjes. Laat je
inspireren om thuis zelf aan de slag te gaan.
A Maandag 24 april 2017, 19.30 - 21.30 uur,
Dorpszaal Vleteren (Woestendorp 46, Vleteren)

Thuiscomposteren
Tijdens de eerste bijeenkomst leer je de knepen van het composteren. Wil je goed kunnen composteren, dan moet je immers enkele vuistregels kennen: wat is composteerbaar, wat is het niet, wat gebeurt er precies tijdens het composteringsproces en welke
organismen zijn er actief? Welk systeem is het meest geschikt voor je tuin?

Tijdens de praktijksessie ga je zelf aan de slag. Dankzij de
deskundige begeleiding van een ervaren lesgever krijg je
het thuiscomposteren onder de knie. Hoe zit een doeltreffende compostbak in elkaar? Hoe belucht je de inhoud
van een compostvat? Hoe werk je met bakken? Hoe kun je
zelf de kwaliteit van je compost bepalen?
A Dinsdag 23 mei 2017 (theorie), 19 - 22 uur
Dinsdag 30 mei 2017 (praktijk), 19 - 22 uur
Duinenhuis Koksijde (Bettystraat 7, Koksijde)

Open Boerderijnamiddag
Tijdens een wandeling in de demotuin van de Palingbeek
maakt een Vlaco-lesgever je wegwijs in het kringlooptuinieren. De bodemprofessor vertelt je alle geheimen van
de bodem en compostgebruik. Daarnaast kom je tips te
weten om voedselverliezen tegen te gaan.
A Zondag 11 juni 2017, vanaf 14 uur,
Bezoekerscentrum De Palingbeek
(Vaartstraat 7, Ieper)
De workshops zijn gratis maar inschrijven is verplicht,
het aantal plaatsen is beperkt. Inschrijven kan via
communicatie@ivvo.be of op 057/23 08 83.
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Restjes over van een maaltijd, maar geen inspiratie om er iets mee te doen? Tuinafval
over dat je graag wilt hergebruiken in je tuin, maar hoe begin je er aan? Neem deel aan
één van deze workshops en doe inspiratie op.

Subsidie voor herbruikbare luiers
en herbruikbaar incontinentiemateriaal
Volgens de Ladder van Lansink is afval voorkomen veel beter dan afval
recycleren of verbranden! Met herbruikbare luiers spaar je alvast heel
wat plaats in je restafvalzak uit. Om het gebruik van herbruikbare luiers of herbruikbaar incontinentiemateriaal aan te moedigen, geeft het
stadsbestuur een subsidie voor de aankoop ervan.

Subsidie waarvoor?
• De subsidie geldt zowel voor herbruikbare luiers als voor herbruikbaar
incontinentiemateriaal.
• Indien samen met de luiers of het incontinentiemateriaal ook bijhorende
benodigdheden, zoals overbroekjes en inlegvellen aangekocht worden,
komen deze ook in aanmerking voor de subsidie.

Specifieke voorwaarden voor herbruikbare luiers?
• Ouders dienen ingeschreven te zijn in het bevolkingsregister van de
stad Poperinge op datum van aankoop van het materiaal.
• Bij aankoop van het materiaal mag het kind maximum drie jaar oud zijn.
• Er moet een aankoopfactuur kunnen voorgelegd worden.
• De subsidie wordt ten laatste op 30 juni van het jaar volgend op factuurdatum aangevraagd.

Specifieke voorwaarden voor herbruikbaar
incontinentiemateriaal?

Subsidiebedrag?
• De subsidie bedraagt 50% van het aankoopbedrag.
• De subsidie bedraagt maximaal 125 euro per kind of gebruiker.
• De subsidie kan ook in schijven opgevraagd worden, zolang de som van
de in schijven aangevraagde subsidies de maximumsubsidie van 125 euro
niet overschrijdt.

Hoe aanvragen?
1. Vul het aanvraagformulier in (te downloaden via de stadswebsite
www.poperinge.be/NL/e-loket/).
2. Voeg volgende bijlagen toe:
• herbruikbare luiers: een kopie van de geboorteakte van het kind
en een kopie van de aankoopfactuur op naam.
• herbruikbaar incontinentiemateriaal: een medisch attest en een
kopie van de aankoopfactuur op naam.
3. Bezorg het aanvraagformulier en de bijlagen op één van de volgende
manieren aan Stad Poperinge:
• Per post: aan Stad Poperinge, t.a.v. het College van Burgemeester
en Schepenen, Grote Markt 1 te 8970 Poperinge.
• Afgeven op de omgevingsdienst in de Veurnestraat 55.
• Per e-mail: aan milieu@poperinge.be.

• De gebruiker van het incontinentiemateriaal dient ingeschreven te zijn
in het bevolkingsregister van de stad Poperinge op datum van aankoop
van het materiaal.
• Er moet een medisch attest voorgelegd worden dat de nood aan
incontinentiemateriaal van de aanvrager bevestigt.
• Er moet een aankoopfactuur voorgelegd kunnen worden.
• De subsidie wordt ten laatste op 30 juni van het jaar volgend op het jaar
van factuurdatum aangevraagd.

Zwerfvuilopruimactie 18 maart 2017
Bedankt aan alle vrijwilligers om Poperinge
weer mooi te maken!

