eerst jouw straat in de lijsten
➜ Zoek
op pagina 4, 6 of 8.

Dit boekje bevat alle ophaalrondes van
Wervik en Geluwe. Check welke kalender
bij jouw straat hoort.

Hoe deze kalender gebruiken?

www.wervik.be

www.mirom-menen.be

Wervik
Geluwe

OPHAALKALENDER2021

- Vierwekelijks aan
huis opgehaald
- Op het recyclagepark

PAPIER &
KARTON

- Tweewekelijks aan
huis opgehaald in de
PMD-zak
- Op het recyclagepark

PMD

Wekelijks
aan huis
opgehaald
in de restafvalzak

RESTAFVAL
vuil

M = METALEN VERPAKKINGEN

P = PLASTIC VERPAKKINGEN

SORTEERWIJZER

D = DRANKKARTONS

vuil

vuil

vuil

NIET TOEGELATEN

NIET TOEGELATEN

NIET TOEGELATEN

>8L

Plastic folie verwijderen van
tijdschriften en reclamebladen

Maximum 15 kg

Samenbinden met touw
(geen tape, metaaldraad
of plastic koord)

In een stevige kartonnen doos

Geen bidons aan de buitenkant

Inhoud maximum 8 liter

Geen verpakkingen in een
dichtgeknoopte zak

Geen verpakkingen in elkaar

Geen potjes stapelen

Volledig leeg

Duw plastic flessen plat
en zet de dop erop

Geen scherpe en gevaarlijke
voorwerpen zoals glas en
injectienaalden

Geen extra zakjes bij de restafvalzak zetten of eraan hangen

Max. gewicht 15 kg
Dichtgeknoopt en zichtbaar
op de stoep plaatsen

2

PGELET

- In glasbol langs de straat
- Op het recyclagepark

GLAS

NG

O

CAM

E

B E WA

KI

WIT GLAS

wo 28/07

do 22/07

Recyclageparken gesloten op 31/12

wo 29/12

Recyclageparken gesloten op 24 & 25/12

wo 22/12

wo 15/12

wo 08/12

wo 01/12

December 2021

wo 30/06

wo 23/06

wo 16/06

wo 09/06

wo 02/06

Bij hevige sneeuwbuien of ijzel zijn sommige straten niet bereikbaar
voor de ophaaldienst. Neem afvalzakken die blijven staan terug
binnen en zet ze weer buiten bij de volgende ophaling.

wo 24/11

wo 17/11

Recyclageparken gesloten op 11 & 15/11

wo 10/11

wo 03/11

Recyclageparken gesloten op 01 & 02/11

November 2021

wo 26/05

Recyclageparken gesloten op 24/05

wo 19/05

Recyclageparken gesloten op 13, 14 & 15 /05

wo 12/05

wo 05/05

Verplaatste
ophaaldag

Juni 2021

datum

Enkel tussen 8u en 20u

Geen afval rond de glasbol
(sluikstort = strafbaar!

Enkel glazen flessen en bokalen.
Volledig leeg!

Transparant en gekleurd
glas scheiden

Meer info op de zak die je
enkele dagen voor de ophaling in je brievenbus vindt.

Textiel

Recyclageparken gesloten op 01/05

Mei 2021

Papier en
karton
>8L

Meer info en meldingen: Bel 056 52 81 30 of surf naar www.mirom-menen.be

Plaats je afval voor je eigen deur en niet op een verzamelpunt,
tenzij dit punt werd aangeduid door de gemeente.

wo 27/10

wo 29/09

Plaats je afval de dag voor de ophaling buiten vanaf 19 uur.
Het tijdstip van de ophaling kan door omstandigheden wijzigen.

wo 20/10

wo 22/09

wo 25/08

wo 13/10

wo 06/10

di 05/10

Oktober 2021

wo 15/09

wo 08/09

wo 01/09

September 2021

wo 31/03

wo 28/04

wo 21/04

wo 14/04

wo 07/04

wo 18/08

wo 11/08

wo 14/07

Recyclageparken gesloten op 21/07

wo 04/08

wo 24/03

wo 24/02

wo 07/07

wo 17/03

wo 17/02

Augustus 2021

wo 10/03

wo 10/02

di 30/03

wo 03/03

PMD

NIET TOEGELATEN

Recyclageparken gesloten op 05/04

April 2021

Restafval

GEKLEURD GLAS

Maart 2021

De straten die tot déze ophaalronde
behoren, vind je op de keerzijde.

wo 03/02

Februari 2021

Juli 2021

wo 27/01

wo 20/01

wo 13/01

wo 06/01

Recyclageparken gesloten op 01 & 02/01

Januari 2021

OPHAALKALENDER

GELUWE - RONDE 1

RA

!

3

J
Jeruzalemstraat

I
Ieperstraat
IJsselbeekstraat

H
Haantjesstraat

G
Geluwebroekstraat
Geluwemolenstraat
Groenesprietstraat
Guido Gezellestraat

E
Emiel Huysstraat

D
Dadizelestraat
Derde Lanciersstraat
Dourdanstraat
Drogenbroodstraat
Dullaardstraat

C
Clermontstraat

B
Beselarestraat
Bunderstraat

A
Acacialaan
Akkerstraat
Arkemolenstraat
Artoisstraat

STRATENLIJST

O
Oliekotstraat
Oude Ieperstraat
Oudehondstraat

N
Nijverheidslaan

M
Maagdenstraat
Magerheidstraat
Menenstraat
Moeremaaistraat
Moerput

L
Lage Meers
Lindehofstraat
Lourdestraat

Z
Zuidstraat

W
Warandeweg
Weidelaan
Wervikstraat
Wilgenstraat
William Legettstraat
Witte Poortlaan

V
Verbrandhofweg
Vlaslaan
Voorhoek
‘t Voske
Vrouwstraat

T
Tuinwijk

S
Schendekouterstraat
Schoolstraat
Sint-Denijsplaats
Stampkotstraat
Stokstraat
‘t Stroomke
Stroomkemolen

R
Remi Ghesquierestraat
Reutelbekestraat
Robaardstraat
Rozenlaan

P
Parklaan
Pastoor Pypestraat
Pekkestraat
Peperstraat
Pollepelstraat

De ophaalkalender voor deze straten vind je op pagina 3.

K
Kampstraat
Kanterstraat
Kapellestraat
Kapittelplein
Kattestraat
Kerkhofstraat
Kerkstraat
Klaproosstraat
Kleine Roeselarestraat
Kleine Wervikstraat
Kleinestraat
Klijtemolenstraat
Kloosterstraat
Koekuitstraat
Komerenstraat
Korte Tramstraat

GELUWE - RONDE 1

Met de Recycle!-app raadpleeg je de
ophaalkalender op je smartphone of tablet.

Check de lijsten op pagina 6 en 8.

Straat niet gevonden?

en onderaan jouw ophaalkalender?
Perfect, zo hoort het!

de kalender op aan het gaatje.
➜ Hang
Zie je bovenaan de sorteerwijzer

die bij jouw straat hoort (= pagina 3)

de bladzijden 5, 6, 7 en 8 uit,
➜ Scheur
maar behoud de kaft en de kalender

Staat jouw straat in de lijst
hiernaast?

4

PGELET

- In glasbol langs de straat
- Op het recyclagepark

GLAS

NG

O

CAM

E

B E WA

KI

WIT GLAS

do 19/08

do 15/07

do 29/07

do 22/07
do 30/09

di 28/09

do 23/09

do 16/09

do 09/09

do 02/09

do 28/10

do 21/10

do 14/10

do 07/10

Oktober 2021

Plaats je afval voor je eigen deur en niet op een verzamelpunt,
tenzij dit punt werd aangeduid door de gemeente.

September 2021

do 29/04

do 22/04

do 15/04

do 08/04

Recyclageparken gesloten op 05/04

do 01/04

PMD

Recyclageparken gesloten op 31/12

do 30/12

Recyclageparken gesloten op 24 & 25/12

do 23/12

do 16/12

do 09/12

do 02/12

December 2021

do 24/06

do 17/06

do 10/06

do 03/06

Bij hevige sneeuwbuien of ijzel zijn sommige straten niet bereikbaar
voor de ophaaldienst. Neem afvalzakken die blijven staan terug
binnen en zet ze weer buiten bij de volgende ophaling.

do 25/11

do 18/11

Recyclageparken gesloten op 15/11

vr 12/11

Recyclageparken gesloten op 11/11

do 04/11

Recyclageparken gesloten op 01 & 02/11

November 2021

do 27/05

Recyclageparken gesloten op 24/05

do 20/05

vr 14/05

Recyclageparken gesloten op 13, 14 & 15 /05

do 06/05

Verplaatste
ophaaldag

Juni 2021

datum

Enkel tussen 8u en 20u

Geen afval rond de glasbol
(sluikstort = strafbaar!

Enkel glazen flessen en bokalen.
Volledig leeg!

Transparant en gekleurd
glas scheiden

Meer info op de zak die je
enkele dagen voor de ophaling in je brievenbus vindt.

Textiel

Recyclageparken gesloten op 01/05

Mei 2021

Papier en
karton
>8L

NIET TOEGELATEN

Meer info en meldingen: Bel 056 52 81 30 of surf naar www.mirom-menen.be

Plaats je afval de dag voor de ophaling buiten vanaf 19 uur.
Het tijdstip van de ophaling kan door omstandigheden wijzigen.

do 26/08

do 12/08

do 08/07

Recyclageparken gesloten op 21/07

do 05/08

do 18/03

do 25/02

do 01/07

do 11/03

do 18/02

Augustus 2021

di 09/03

do 11/02

do 25/03

do 04/03

April 2021

Restafval

GEKLEURD GLAS

Maart 2021

do 04/02

Februari 2021

De straten die tot déze ophaalronde
behoren, vind je op de keerzijde.

Juli 2021

do 28/01

do 21/01

do 14/01

do 07/01

Recyclageparken gesloten op 01 & 02/01

Januari 2021

OPHAALKALENDER

WERVIK - RONDE 2

RA

!

5

H
Hagelstraat
Hansbekestraat
Hoge Poortstraat
Hoogweg

G
Gasstraat
Geluwesteenweg
Geluwestraat
Grauwe Zusterstraat
Groenstraat

E
Elf-Juliplein
Emiel Gellyncklaan
Esdoornstraat

D
De Balokken
Donkerstraat
Draperiestraat
Duivenstraat

C
Calvariestraat

B
Bakkerstraat
Barrierestraat
Bourgondiestraat
Briekhoekstraat
Brugstraat

A
Academiestraat

STRATENLIJST

R
Rekestraat

P
Pastorijstraat

O
Ommegangstraat
Ooievaarsstraat
Ooststraat

N
Nieuwe Barrierestraat
Nieuwstraat

M
Magdalenastraat
Molenstraat

L
Lege Kruise
Leiekaai
Leiestraat
Leopoldstraat
Loskaaistraat
Louis Geutenwijk

Z
Zannekinstraat

W
Wallestraat
Westmolenstraat

V
Vlamingenstraat
Vredestraat
Vrijdagmarkt

T
Ten Brielenlaan
Ten Brielensteenweg
Ter Puttestraat
Theophile Godtschalcklaan
Theophile Godtschalckwijk
Toekomststraat
Tramstraat

S
Scherpenheuvelstraat
Sint-Franciscusstraat
Sint-Jorisstraat
Sint-Maartensplein
Sint-Medardusstraat
Sint-Pol
Speiestraat
Speldenstraat
Stationstraat
Steenakker

De ophaalkalender voor deze straten vind je op pagina 5.

K
Kasteelstraat
Keizerstraat
Klapperstraat
Koer Verack
Koestraat
Komenstraat
Komenwegelke
Koning Albertfondsstraat
Krommestraat

WERVIK - RONDE 2

Met de Recycle!-app raadpleeg je de
ophaalkalender op je smartphone of tablet.

Check de lijsten op pagina 4 en 8.

Straat niet gevonden?

en onderaan jouw ophaalkalender?
Perfect, zo hoort het!

de kalender op aan het gaatje.
➜ Hang
Zie je bovenaan de sorteerwijzer

die bij jouw straat hoort (= pagina 5)

de bladzijden 3, 4, 7 en 8 uit,
➜ Scheur
maar behoud de kaft en de kalender

Staat jouw straat in de lijst
hiernaast?

6

PGELET

- In glasbol langs de straat
- Op het recyclagepark

GLAS

NG

O

CAM

E

B E WA

KI

WIT GLAS

vr 20/08

vr 16/07

vr 30/07

vr 23/07

vr 29/10

di 28/09

Plaats je afval voor je eigen deur en niet op een verzamelpunt,
tenzij dit punt werd aangeduid door de gemeente.

vr 22/10

vr 15/10

vr 08/10

vr 01/10

Oktober 2021

vr 24/09

vr 17/09

vr 10/09

vr 03/09

September 2021

vr 30/04

vr 23/04

vr 16/04

vr 09/04

Recyclageparken gesloten op 05/04

vr 02/04

PMD

Recyclageparken gesloten op 31/12

vr 31/12

Recyclageparken gesloten op 24 & 25/12

vr 24/12

vr 17/12

vr 10/12

vr 03/12

December 2021

vr 25/06

vr 18/06

vr 11/06

vr 04/06

Bij hevige sneeuwbuien of ijzel zijn sommige straten niet bereikbaar
voor de ophaaldienst. Neem afvalzakken die blijven staan terug
binnen en zet ze weer buiten bij de volgende ophaling.

vr 26/11

vr 19/11

Recyclageparken gesloten op 15/11

vr 12/11

Recyclageparken gesloten op 11/11

vr 05/11

Recyclageparken gesloten op 01 & 02/11

November 2021

vr 28/05

Recyclageparken gesloten op 24/05

vr 21/05

vr 14/05

Recyclageparken gesloten op 13, 14 & 15 /05

vr 07/05

Verplaatste
ophaaldag

Juni 2021

datum

Enkel tussen 8u en 20u

Geen afval rond de glasbol
(sluikstort = strafbaar!

Enkel glazen flessen en bokalen.
Volledig leeg!

Transparant en gekleurd
glas scheiden

Meer info op de zak die je
enkele dagen voor de ophaling in je brievenbus vindt.

Textiel

Recyclageparken gesloten op 01/05

Mei 2021

Papier en
karton
>8L

NIET TOEGELATEN

Meer info en meldingen: Bel 056 52 81 30 of surf naar www.mirom-menen.be

Plaats je afval de dag voor de ophaling buiten vanaf 19 uur.
Het tijdstip van de ophaling kan door omstandigheden wijzigen.

vr 27/08

vr 13/08

vr 09/07

Recyclageparken gesloten op 21/07

vr 06/08

vr 19/03

vr 26/02

vr 02/07

vr 12/03

vr 19/02

Augustus 2021

di 09/03

vr 12/02

vr 26/03

vr 05/03

April 2021

Restafval

GEKLEURD GLAS

Maart 2021

vr 05/02

Februari 2021

De straten die tot déze ophaalronde
behoren, vind je op de keerzijde.

Juli 2021

vr 29/01

vr 22/01

vr 15/01

vr 08/01

ma 04/01

Recyclageparken gesloten op 01 & 02/01

Januari 2021

OPHAALKALENDER

WERVIK - RONDE 3

RA

!

7

H
Hellestraat
Hendrik Consciencestraat
Hoge Bossenstraat
Hoogland
Hovenierstraat

G
Galgestraat
Gosserieslaan
Groendalstraat
Grote Ieperbaan

F
Faconstraat
Fobbestraat
Fonteinestraat
Frans Jozef Blieckstraat

E
Ernest Vandecandelaerestraat

D
De Riemeers
Diederik Geerbodelaan
Dokter Dumontstraat
Doornkapellestraat

C
Christuslaan

B
Ballonstraat
Begonialaan
Binnenhof
Blokstraat
Boogstraat
Bootweg
Busbekestraat

A
Amerikastraat
Aststraat

STRATENLIJST

O
Onafhankelijkheidsstraat
Oorlogduikerstraat
Oude Beselarestraat
Oude Ieperweg
Oude Mesenweg
Oude Zoetendaalstraat

N
Nachtegaalstraat
Nieuwe Zoetendaalstraat

M
Menensesteenweg
Mesenstraat
Middellaan
Molenmeersenstraat
Motestraat

L
Laag Vlaanderenstraat
Laagweg

K
Kapelletjesweg
Klijtbosstraat
Klijtputstraat
Klijtstraat
Kouterstraat
Kruisekestraat

J
Jean Verhaeghestraat
Jef Demuyserestraat
John Edenstraat

Z
Zandvoordestraat
Zuidlaan

W
Waterstraat
Wolvenstraat

V
Vagevuurstraat
Veldstraat
Violierenlaan
Virovioslaan
Vlasbloemstraat
Vossaerdestraat
Vosstraat

T
Tabakstraat
Trompetstraat
Tulpenlaan
Twijnsterstraat

S
Sint-Jansstraat

R
Rapetstraat
Robert Klingstraat

P
Pionierslaan
Politieke Gevangenenlaan
Pontstraat
Prinsenstraat
Prof. Idewijk

De ophaalkalender voor deze straten vind je op pagina 7.

I
IJzerwegstraat

WERVIK - RONDE 3

Met de Recycle!-app raadpleeg je de
ophaalkalender op je smartphone of tablet.

Check de lijsten op pagina 4 en 6.

Straat niet gevonden?

en onderaan jouw ophaalkalender?
Perfect, zo hoort het!

de kalender op aan het gaatje.
➜ Hang
Zie je bovenaan de sorteerwijzer

die bij jouw straat hoort (= pagina 7)

de bladzijden 3, 4, 5 en 6 uit,
➜ Scheur
maar behoud de kaft en de kalender

Staat jouw straat in de lijst
hiernaast?
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9 - 12 u

9 - 12 u

13 - 18 u

GULLEGEM
Nijverheidslaan

LAUWE Rekkemstraat
(achter brandweerkazerne)

MENEN
Industrielaan 30

13 - 18 u

---

13 - 18 u

13 - 18 u

---

9 - 12 u

DI

13 - 18 u

13 - 18 u

13 - 18 u

13 - 18 u

13 - 18 u

13 - 18 u

WOE

9 - 12 u

9 - 12 u

13 - 18 u

13 - 18 u

---

13 - 18 u

DO

13 - 18 u

13 - 18 u

13 - 18 u

13 - 18 u

9 - 12 u

---

VR

9 - 16 u

9 - 16 u

9 - 16 u

9 - 16 u

9 - 12 u

9 - 16 u

ZA

Voertuigen met een
brutogewicht van meer
dan 4.000 kg kunnen op
maandag tussen 9 en 12 uur
terecht op het recyclagepark in Menen, Industrielaan 30.

Aanvoerders van bedrijfsafval hebben een badge
nodig.

Donderdag 13 mei 2021
Vrijdag 14 mei 2021
Zaterdag 15 mei 2021
Maandag 24 mei 2021
Woensdag 21 juli 2021
Maandag 1 november 2021
Dinsdag 2 november 2021
Donderdag 11 november 2021
Maandag 15 november 2021
Vrijdag 24 december 2021
Zaterdag 25 december 2021
Vrijdag31 december 2021

RODE GROEP

NIEUW >

Altijd gratis, ook voor
gebruikers van een
badge.
(* Uitzondering voor KGA
volgens kostprijs)

GROENE GROEP

• Vrijstelling tot 1.000 kg
per gezin, per jaar.
• Van 1.000 tot 2.000
kg betaal je een vaste
prijs.
• Breng je nog meer aan,
dan betaal je een kostprijs per afvalsoort.
• Badge-gebruikers
betalen een kostprijs
vanaf de eerste kg.

ORANJE GROEP

Betalen vanaf de eerste kg

Elektro
Elektriciteitskabels
Frituurolie
Glazen flessen en bokalen (glasbol)
KGA: tl-lampen, accu’s, batterijen, rookdetectoren, herbruikbare toners,
motorolie*, overig (verfafval, spuitbussen...)*
Kurk
Metaal
Papier en karton
PMD (verplicht in reglementaire zak)
Textiel
Restafval (verplicht in reglementaire restafvalzak, enkel in Menen)

GO

Aarde
Asbest (Enkel op recyclageparken Menen, Wervik en Gullegem (Nijverheidslaan) en verplicht verpakt in plastic folie).
Ook ophaling aan huis van asbest is mogelijk. Meer info op www.mirom-menen.be.
Gips
Harde plastic
Hout
Niet-recycleerbaar afval
Personenwagenbanden (Enkel op het recyclagepark van Menen)
Piepschuim (Er kan ook een zak aangekocht worden voor piepschuim)
AFVAL
Steenpuin
JE
Tuinafval
Vlak glas (vensterglas)

Brandbaar grofvuil
(= restafval dat te groot is voor de restafvalzak, zoals zetel, tapijt ...)

BIND

Met welk soort afval kan je terecht in het recyclagepark?

Vrijdag 1 januari 2021
Zaterdag 2 januari 2021
Maandag 5 april 2021
Zaterdag 1 mei 2021

Sluitingsdagen in 2021

* Enkel aanvoer mogelijk van aarde, gips, harde plastic, hout, niet-recycleerbaar afval, piepschuim, steenpuin, tuinafval en vlak glas.

---

13 - 18 u

GULLEGEM*
Rijksweg (nabij oprit A19)

WERVIK R. Klingstraat
(Industriezone)

13 - 18 u

MA

GELUWE ‘t Voske
(nabij autosnelweg)

Toegang tot 10 minuten
voor sluitingstijd en enkel
mogelijk met jouw
identiteitskaart.

Adressen en openingsuren van de recyclageparken

EEN BEZOEK AAN HET RECYCLAGEPARK

!
A
ED V

ST

Ga naar de uitgang en voer je eID in.
De slagboom gaat open, je kan het park verlaten.

STAP 5: VERLAAT HET PARK

Wist je dat je vooraf een bedrag kan opladen op je eID? Zo hoef je niet na
elk bezoek aan de betaalautomaat te gaan betalen.

Maak je keuze op het scherm:
- Druk ‘particulier’
- Voer eID in
- Kies ‘betaling uitvoeren’ en volg de instructies op het scherm
- Neem je ticket

STAP 4: BETAAL AAN DE AUTOMAAT (indien nodig)

Heb je nog afval bij uit een andere kleurengroep?
Maak opnieuw de keuze op het scherm en herhaal stap 3.
Uitzondering: afval uit de groene groep moet je niet wegen.

Los je afval en ga dan naar de weegbrug op het park:
(na lossen rode of oranje groep).
Voer eID in en volg de instructies op het scherm.

STAP 3: LOS JE AFVAL

Als je meer dan 2.000 kg aanvoert, moet je een afvalstof kiezen in plaats
van de kleurengroep.

Maak je keuze op het scherm:
- Druk ‘particulier’
- Voer eID in
- Kies de kleurengroep
- Neem je ticket

STAP 2: KIES DE JUISTE INGANG (indien nodig)

Neem je elektronische identiteitskaart (eID) mee.
Die heb je nodig om je aan te melden aan de ingang.

Bekijk de drukte op de recyclageparken via de webcam
op www.mirom-menen.be

Sorteer je afval volgens de drie kleurengroepen.
De rode groep moet je eerst lossen, daarna de oranje groep en
ten slotte de groene groep. Zorg dat je gemakkelijk kan uitladen.

STAP 1: BEREID JE BEZOEK VOOR

5 stappen voor een vlot bezoek aan het recyclagepark:

9

Er is keuze uit 3 tuinafvalbakken: 180, 240 of 1.100 liter

Alle info (hoe aanvragen, tarieven ...) op www.mirom-menen.be of bel 056 52 81 30

Wat is niet toegelaten? Gras, haagscheersel, bladeren, zakken gevuld met
groente-, fruit- en tuinafval, treinbielzen, aarde en afsluitingen begroeid met
bijvoorbeeld klimop.

Welk soort tuinafval is toegelaten? Takken, boomstammen, hagen, struiken
(allemaal max. 2 m lang), boomwortels (max. 1 m3)

Je kan maximaal 4 keer per jaar tuinafval thuis laten ophalen. We komen langs
met een vrachtwagen met laadkraan.

Wat met grote hoeveelheden
tuinafval ?

Alle info (hoe inschrijven, tarieven ...) op www.mirom-menen.be of bel 051 26 03 59

Wat mag er niet de tuinafvalbak?
Boomwortels, mest, aarde,
groente- en fruitafval

Alle info (hoe aanvragen, tarieven ...) op www.mirom-menen.be of bel 056 52 81 30

3. Zet het materiaal klaar op de dag van de ophaling
Het groot huisvuil moet ophaalklaar en bereikbaar zijn voor de ophaaldienst die
langskomt met een vrachtwagen met laadkraan.

2. Betaal vooraf
Het verschuldigde bedrag (€ 50 / 4 m3) dient in het bezit te zijn van Mirom Menen
ten laatste de dag voor de ophaling.

1. Ga na of het afval nog bruikbaar is.
Ja? Contacteer dan de Kringloopwinkel op 056 23 29 40.
Zij bepalen of de spullen nog verkoopbaar zijn.
De Kringloopwinkel komt het materiaal gratis aan huis ophalen.
Nee? Contacteer Mirom Menen op 056 52 81 30

HOE WERKT HET ?

Wat mag niet?
Klein brandbaar materiaal of restafval dat in de restafvalzak thuishoort,
bouw- en sloopafval (steenpuin, niet-recycleerbaar afval, asbestcementplaten, gipsafval ...), elektro (diepvries, koelkast, wasmachine,
staande lamp ...), metalen (fiets, stoel in metaal, kachel ...), gasflessen,
klein gevaarlijk afval, treinbielzen en andere recycleerbare afvalstoffen
die je kan aanbieden op het recyclagepark.

Wat mag?
Matrassen, zetels, houten meubelen (kast, tafel, dressoir, bed, stoel ...),
deuren, tapijten en andere kamerbekleding, houten planken, plastieken
tuinmeubelen ...

Grote, afgedankte spullen die je zelf niet naar het recyclagepark kunt brengen,
kan je tegen betaling aan huis laten ophalen.

Je kan een abonnement nemen om van april tot oktober de tuinafvalbak wekelijks
of tweewekelijks te laten ophalen. Tijdens de wintermaanden, van november tot
en met maart, gebeurt de ophaling minder frequent.

Wat mag er in de tuinafvalbak?
Grasmaaisel, kort snoeihout,
haagscheersel, plantenresten

Groot huisvuil
aan huis opgehaald

Het tuinafvalbakabonnement

OPHALINGEN AAN HUIS
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NIEUW

www.fostplus.be

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 recycleerbaarheid van het product of
zijn verpakking en is dus geen sorteerinstructie.

HET GROENE PUNT-LOGO

Meer info via www.mirom-menen.be of 056 52 81 30

Met een compostvat of -bak in de tuin
zet je tot de helft minder restafvalzakken buiten. Handig en goedkoop.
Een keukenemmer, vat of bak is te koop
op het recyclagepark. Ook levering aan
huis mogelijk.

Thuis composteren

Voor meer info, contacteer Mirom Menen
(056 52 81 30 of onthaal@mirom-menen.be)

- Vul deze zelf met jouw asbestgolfplaten,
asbestcementleien of andere asbestmaterialen.
- Nadien komt Mirom Menen de zakken
ophalen.

HOE GA JE TE WERK ?
- Koop op het recyclagepark
je plaat- of
kuubzakken.

De aanwezigheid van asbest in en rond woningen houdt gezondheidsrisico’s in. Ook
in onze regio zijn er nog te veel gebouwen waarvan de daken en gevels bestaan uit
asbestgolfplaten of -leien.
Jouw gemeente en Mirom Menen maken werk van een versnelde afbouw van asbest.
Het is nu ook mogelijk om asbest thuis te laten ophalen aan sterk gereduceerde tarieven
dankzij de tijdelijke ondersteuning van Vlaanderen. Asbest mag je ook verpakt in folie
aanleveren op de recyclageparken van Menen, Wervik en Gullegem (Nijverheidslaan).

Laat je asbest ophalen aan sterk verminderde tarieven
(enkel voor particulieren) en zolang de voorraad strekt.

Asbest verwijderen, nu of nooit!

Ontdek de verschillende
afvalinzamelpunten
in je buurt.

Kom via notificaties te weten
wanneer welke afval aan
huis wordt opgehaald.

Download de Recycle!-app gratis
of kijk op www.mirom-menen.be

Inzamelpunten

Afvalkalender

Met de Recycle!-app raadpleeg je de ophaalkalender op je smartphone of tablet.

Download Recycle!

Hulp nodig bij het sorteren?
Laat je begeleiden door
onze sorteergids!

Sorteergids

Voor meer info, contacteer Mirom Menen
(056 52 81 30 of onthaal@mirom-menen.be)

Wat mag er niet in?
Tapijten, matrassen, zetelkussens, nat en/of
besmeurd textiel

Wat mag erin? Nog bruikbaar en/of draagbaar
of versleten textiel:
Kleding en accessoires (riemen, tassen, schoenen
per paar)
beddengoed (hoofdkussens, slaapzakken, lakens,
dekens)
keuken- en badkamertextiel (hand- en theedoeken,
schorten, washandjes)
woningtextiel (tafelkleden, gordijnen, zetelhoezen)
speelgoedknuffels

Er mag meer in de
textielcontainer
dan je denkt ...
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Mirom Menen staat ook in voor het plaatsen en ledigen van glasbollen in de regio.

Mirom Menen baat zes recyclageparken uit.

onthaal@mirom-menen.be
www.mirom-menen.be
Volg ons op Facebook: Mirom Menen

056 52 81 30

DE AFVALCOACH

DE AFVALCOACH

je voor een afvalvriendelijk
feestje ook aan het juiste adres
bent bij Mirom Menen?
Zo kan je bij ons terecht voor
herbruikbare bekers en evenementencontainers. Ook scholen
en verenigingen kunnen bij ons
terecht voor heel wat materiaal.

Mirom Menen een afvalcoach heeft die jou helpt bij het
correct sorteren van je afval?
Je kan hem contacteren via
056 52 81 30 of via
afvalcoach@mirom-menen.be.

Vragen of meldingen? Contacteer Mirom Menen

Mirom Menen naast de uitbating
van recyclageparken nog heel
wat andere activiteiten heeft?
Zo zijn we ook verantwoordelijk
voor het plaatsen en ledigen van
glasbollen in de regio, doen we
ophalingen aan huis van tuinafval,
grofvuil en asbest en verkopen
we compostvaten en -bakken.
Je leest er binnenin deze kalender
alles over.

Mirom Menen een van jouw
goede vrienden is?
Als afvalintercommunale van
Menen, Wevelgem en Wervik
komen we elke week – ook al is
het maar heel even – bij jou thuis
langs om je afval op te halen.

D
P+M

Wist je dat ...
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