AFVALKALENDER

2020

ONTDEK ER HIER
ALLES OVER.
BOCHOLT

2

WILT U NOG
MEER TE WETEN
KOMEN OVER
BETER SORTEREN
EN RECYCLEREN?
Log in op mijn.Limburg.net
Op mijn.limburg.net vindt u
gepersonaliseerde informatie over de
huis-aan-huisophalingen in uw gemeente
en kan u uw financiële gegevens bekijken
en aanpassen. Als het recyclagepark in uw
gemeente door Limburg.net wordt
uitgebaat, krijgt u ook een overzicht van uw
bezoeken aan het recyclagepark en het
aantal kilo’s dat u al heeft opgebruikt.

Volg ons op
Facebook en Twitter
Dringende mededelingen vindt u terug op
Facebook en Twitter. We geven er ook
regelmatig leuke tips en weetjes om samen
de afvalberg te verkleinen.
facebook.com/Limburg.net
twitter.com/Limburgnet

Nog meer afvalvragen?
U kunt de meest gestelde vragen
terugvinden op www.limburg.net

ND
AFVALK ALE

2020

WAT VINDT
U ALLEMAAL
TERUG IN DEZE
AFVALKALENDER?

ER

ER HIER
ONTDEK R.
ALLES OVE
BOC HOLT

1. Afvalkalender
10

In de traditionele afvalkalender vindt u een maandoverzicht met de verschillende ophaaldagen en handige tips.
Bovendien kan u hier ook uw eigen activiteiten noteren.

BIJ WE LKE AFV
ALSOO RT HO REN
CD’S, CD-ROM
S
EN DVD’S?

Kasten opgeru
imd
cd-rom’s of dvd’s en veel oude cd’s,
gevonden? Als
anders er nog
iemand
plezier aan kan
beleven,
brengt u ze naar
een Kringwinkel.
stuk? Dan horen
Zijn ze
ze bij het huisvu
sorteert u bij
de zachte plastic il. De verpakking
s en papier en
karton.

april

2. Overzichtskalender

WO 01
DO 02

U vindt in het midden een uitneembare overzichts
kalender van het volledige jaar waarop u in een oogopslag
kunt zien wanneer een afvalophaling plaatsvindt.

VR 03
ZA 04
ZO 05
MA 06
DI

PAPIER EN KARTON

07

A. Kreyel, Lozen,
Bocholt
B. Reppel, Kaulille

WO 08

GROFVUIL
De grofvuilinzam
eling
aanvraag. Registreer gebeurt op
uw aanvraag
via www.limburg
.net. Of vraag
telefonisch een
ophaling aan:
0800 90 720.
Vraag
grofvuil ten minste een ophaling
8 dagen voor
de voorziene ophaaldag
aan. De
kostprijs bedraagt
20
wordt na de ophaling euro en
van uw diftarrekenin rechtstreeks
g afgehouden.

DO 09
VR 10

HUISVUIL

•
•
•
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conta
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3. Sorteergids

t u letten?
Waarop moe aan met gesloten

vuil?
Wat is huis

huisvuil?

,
meld wordt
selectief ingeza recyclagepark.
Alles wat
het
huis als op
zowel aan
l

Gesloten dekse
naar
en wielen
de straatkant.

De sorteerregels voor alle huis-aan-huis-ophalingen,
kunt u hier nog eens nalezen. Heeft u een vraag over
een andere afvalsoort?
Raadpleeg www.limburg.net/sorteerregels

aangen over uw
uil,
Met vrage
eelheid huisv
rekende hoev niet lediging
of
uw voorschot
ainer, kunt
van uw cont
nummer
het
op
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0800 90
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4. Praktische informatie
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TECHNIS

De openingsuren van het recyclagepark en andere nuttige
informatie over uw gemeente kunt u hier terugvinden.

5. Eigen notities
Is er iets wat u zeker niet mag vergeten?
Noteer het hier.
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Kringloop

3

4

WAAR HOORT
EEN KURK?
Het nieuwe jaar gevierd met een
fles champagne of wijn? De lege fles
deponeert u in de glasbol, de kurken
stop mag naar het recyclagepark.
Kurken stoppen worden namelijk
gerecycleerd tot isolatiemateriaal.

januari
Nieuwjaar

WO 01
DO 02
VR 03
ZA 04



ZO 05
MA 06
DI

07

WO 08
DO 09
VR 10

Nieuwjaarsreceptie (Kaulille))
PAPIER EN KARTON
A. Kreyel, Lozen, Bocholt



B. Reppel, Kaulille



GROFVUIL
De grofvuilinzameling gebeurt op
aanvraag. Registreer uw aanvraag
via www.limburg.net. Of vraag
telefonisch een ophaling aan:
0800 90 720. Vraag een ophaling
grofvuil ten minste 8 dagen voor
de voorziene ophaaldag aan. De
kostprijs bedraagt 20 euro en
wordt na de ophaling rechtstreeks
van uw diftarrekening afgehouden.

RECYCLAGEPARK

ZA 11

089 69 02 32

MILIEUDIENST

ZO 12

089 20 19 14

GEMEENTE BOCHOLT

MA 13
DI

089 20 19 18



14

INFOLIJN LIMBURG.NET
0800 90 720

WO 15
DO 16
VR 17
ZA 18
ZO 19
MA 20
DI



21

WO 22
DO 23
VR 24
ZA 25

TIP

ZO 26

Verpak groenten en
fruit in papieren of
stoffen zakjes.
Papier is veel minder
belastend voor het
milieu dan plastic.
Stoffen zakjes zijn
nog beter, u kan ze
heel vaak opnieuw
gebruiken.



DI 28
WO 29
DO 30
VR 31

PMD

GFT

HUISVUIL

PAPIER/
KARTON

GROFVUIL

TEXTIEL
BOCHOLT

MA 27

5

gemeente Bocholt

6

CARNAVAL!

februari
ZA 01



ZO 02
MA 03
DI 04




WO 05
PAPIER EN KARTON

DO 06

A. Kreyel, Lozen, Bocholt
B. Reppel, Kaulille

VR 07

GROFVUIL

ZA 08
ZO 09
MA 10



De grofvuilinzameling gebeurt op
aanvraag. Registreer uw aanvraag
via www.limburg.net. Of vraag
telefonisch een ophaling aan:
0800 90 720. Vraag een ophaling
grofvuil ten minste 8 dagen voor
de voorziene ophaaldag aan. De
kostprijs bedraagt 20 euro en
wordt na de ophaling rechtstreeks
van uw diftarrekening afgehouden.

DI

RECYCLAGEPARK

11

089 69 02 32

MILIEUDIENST

WO 12

089 20 19 14

DO 13

GEMEENTE BOCHOLT

VR 14

INFOLIJN LIMBURG.NET

089 20 19 18

0800 90 720

ZA 15
ZO 16
MA 17
DI



18

WO 19
DO 20
VR 21
ZA 22
ZO 23

DI

Carnavalsstoet Bocholt


TIP

25

WO 26

Geen zin om te koken?
Trek erop uit! Neem
uw kastrol mee naar
de frituur of ga lekker
op restaurant eten.
Maaltijden, die u aan
huis laat leveren, zitten
vaak verpakt in heel
wat wegwerpverpakking. Die kan u dus
best vermijden.

DO 27
VR 28
ZA 29

PMD

GFT

HUISVUIL

PAPIER/
KARTON

GROFVUIL

TEXTIEL
BOCHOLT

MA 24

Carnavalsstoet Kaulille

7

8

WAT MET
KOFFIECAPSULES?
Veel mensen kunnen niet zonder hun
kopje koffie ’s morgens. Koffiedik is
goed voor de tuin. Koffiecapsules
gooit u bij het huisvuil.

maart
ZO 01
MA 02
DI 03




WO 04
DO 05
PAPIER EN KARTON

VR 06

A. Kreyel, Lozen, Bocholt
B. Reppel, Kaulille

ZA 07

GROFVUIL



ZO 08
MA 09
DI

10



De grofvuilinzameling gebeurt op
aanvraag. Registreer uw aanvraag
via www.limburg.net. Of vraag
telefonisch een ophaling aan:
0800 90 720. Vraag een ophaling
grofvuil ten minste 8 dagen voor
de voorziene ophaaldag aan. De
kostprijs bedraagt 20 euro en
wordt na de ophaling rechtstreeks
van uw diftarrekening afgehouden.

RECYCLAGEPARK

WO 11

089 69 02 32

MILIEUDIENST

DO 12

089 20 19 14

VR 13

GEMEENTE BOCHOLT

ZA 14

INFOLIJN LIMBURG.NET

089 20 19 18

0800 90 720

ZO 15
MA 16
DI



17

WO 18
DO 19
VR 20
ZA 21
ZO 22

Kermis Lozen (klein)

MA 23



DI 24
WO 25

TIP

DO 26
VR 27
ZA 28

MA 30
DI

Zomeruur (klok één uur vooruit)



31

PMD

Zomeruur op recyclagepark - p. 36

GFT

HUISVUIL

PAPIER/
KARTON

GROFVUIL

TEXTIEL
BOCHOLT

ZO 29

Tandpasta wordt
vaak in een plastic
tube verpakt.
Maar er bestaan ook
varianten die in glazen
potten verkocht
worden. En heeft
u al gehoord van
tandpastatabletten?

9

10

BIJ WELKE AFVALSOORT HOREN
CD’S, CD-ROMS
EN DVD’S?
Kasten opgeruimd en veel oude cd’s,
cd-rom’s of dvd’s gevonden? Als iemand
anders er nog plezier aan kan beleven,
brengt u ze naar een Kringwinkel. Zijn ze
stuk? Dan horen ze bij het huisvuil. De verpakking
sorteert u bij de zachte plastics en papier en karton.

april
WO 01
DO 02
VR 03
ZA 04



ZO 05
PAPIER EN KARTON

MA 06
DI

07

WO 08
DO 09
VR 10




A. Kreyel, Lozen, Bocholt
B. Reppel, Kaulille

GROFVUIL
De grofvuilinzameling gebeurt op
aanvraag. Registreer uw aanvraag
via www.limburg.net. Of vraag
telefonisch een ophaling aan:
0800 90 720. Vraag een ophaling
grofvuil ten minste 8 dagen voor
de voorziene ophaaldag aan. De
kostprijs bedraagt 20 euro en
wordt na de ophaling rechtstreeks
van uw diftarrekening afgehouden.

RECYCLAGEPARK

ZA 11

089 69 02 32

ZO 12

Pasen

MA 13

Paasmaandag

DI

MILIEUDIENST
089 20 19 14

GEMEENTE BOCHOLT
089 20 19 18

14

INFOLIJN LIMBURG.NET
0800 90 720

WO 15
DO 16
VR 17
ZA 18



ZO 19
MA 20
DI



21

WO 22
DO 23
VR 24

TIP

ZA 25

MA 27

Kermis Bocholt (klein)



DI 28
WO 29
DO 30

PMD

GFT

HUISVUIL

PAPIER/
KARTON

GROFVUIL

Maak eens écht werk
van de lenteschoonmaak en werk met
milieuvriendelijke
producten. Alle
ingrediënten om die
zelf te maken staan
vaak gewoon al in
de kast. Geen extra
verpakking en een
stuk goedkoper!

TEXTIEL
BOCHOLT

ZO 26

11

12

Racing Team Moustache

44STE SEZOENSRALLY

mei
Feest van de Arbeid

VR 01
ZA 02



ZO 03
MA 04
DI 05
WO 06




PAPIER EN KARTON
A. Kreyel, Lozen, Bocholt
B. Reppel, Kaulille

DO 07
VR 08
ZA 09
ZO 10

GROFVUIL
De grofvuilinzameling gebeurt op
aanvraag. Registreer uw aanvraag
via www.limburg.net. Of vraag
telefonisch een ophaling aan:
0800 90 720. Vraag een ophaling
grofvuil ten minste 8 dagen voor
de voorziene ophaaldag aan. De
kostprijs bedraagt 20 euro en
wordt na de ophaling rechtstreeks
van uw diftarrekening afgehouden.

RECYCLAGEPARK

MA 11
DI

089 69 02 32



MILIEUDIENST

12

089 20 19 14

WO 13

GEMEENTE BOCHOLT

DO 14

INFOLIJN LIMBURG.NET

089 20 19 18

0800 90 720

VR 15

44ste Sezoensrally

ZA 16

44ste Sezoensrally

ZO 17
MA 18
DI



19

WO 20
DO 21

O.L.H. Hemelvaart

VR 22
ZA 23
ZO 24
MA 25



DI 26

TIP

WO 27
DO 28
VR 29
ZA 30
Pinksteren
Kermis Kaulille (groot) & 25ste BTM-show

PMD

GFT

HUISVUIL

PAPIER/
KARTON

GROFVUIL

TEXTIEL
BOCHOLT

ZO 31

Leg een boodschappentas in uw fietsmand
of wagen. Zo heeft
u er altijd een bij de
hand, en hoeft u
geen wegwerpzakjes
te gebruiken.

13

14

WAAR HOREN
PLASTIC FRUITEN GROENTENBAKJES?
Zijn de champignons of aardbeien
op? De plastic bakjes voor groenten
en fruit horen bij zachte plastics,
niet bij pmd.

juni
Pinkstermaandag

MA 01
DI 02



WO 03
DO 04
VR 05
PAPIER EN KARTON

ZA 06



ZO 07
MA 08
DI 09
WO 10

A. Kreyel, Lozen, Bocholt
B. Reppel, Kaulille

GROFVUIL



De grofvuilinzameling gebeurt op
aanvraag. Registreer uw aanvraag
via www.limburg.net. Of vraag
telefonisch een ophaling aan:
0800 90 720. Vraag een ophaling
grofvuil ten minste 8 dagen voor
de voorziene ophaaldag aan. De
kostprijs bedraagt 20 euro en
wordt na de ophaling rechtstreeks
van uw diftarrekening afgehouden.

RECYCLAGEPARK

DO 11

089 69 02 32

MILIEUDIENST

VR 12

089 20 19 14

ZA 13

GEMEENTE BOCHOLT

ZO 14

INFOLIJN LIMBURG.NET

089 20 19 18

0800 90 720

MA 15
DI



16

WO 17
DO 18
VR 19
ZA 20
ZO 21
MA 22



DI 23
WO 24
DO 25

TIP

VR 26
ZA 27

MA 29

90ste St.-Kristoffelbedevaart



DI 30

PMD

GFT

HUISVUIL

PAPIER/
KARTON

GROFVUIL

TEXTIEL
BOCHOLT

ZO 28

Compost is een
weldaad voor de tuin.
Zelf compost maken is
eenvoudig, bovendien
is compost te koop in
het recyclagepark.
Gun uw plantjes wat
extra voeding en
composteer.

15

16

WAT DOE IK
MET EEN OUDE
FIETSBAND?
Platte band die niet meer te herstellen
valt? Kapotte fietsbanden horen bij het
huisvuil. Ze bevatten weinig rubber, en
zijn daarom niet recycleerbaar. Autobanden zijn wel recycleerbaar, die worden
door uw garagist selectief ingezameld.

juli
WO 01
DO 02
VR 03
ZA 04



ZO 05
MA 06
DI

07

WO 08
DO 09
VR 10

PAPIER EN KARTON
A. Kreyel, Lozen, Bocholt



B. Reppel, Kaulille



GROFVUIL
De grofvuilinzameling gebeurt op
aanvraag. Registreer uw aanvraag
via www.limburg.net. Of vraag
telefonisch een ophaling aan:
0800 90 720. Vraag een ophaling
grofvuil ten minste 8 dagen voor
de voorziene ophaaldag aan. De
kostprijs bedraagt 20 euro en
wordt na de ophaling rechtstreeks
van uw diftarrekening afgehouden.

RECYCLAGEPARK

ZA 11

089 69 02 32

ZO 12

Kermis Lozen (groot)

089 20 19 14

GEMEENTE BOCHOLT

MA 13
DI

MILIEUDIENST

089 20 19 18



14

INFOLIJN LIMBURG.NET
0800 90 720

WO 15
DO 16
VR 17
ZA 18
ZO 19
MA 20
DI

Avondmarkt Bocholt


21

Nationale feestdag

WO 22
DO 23
VR 24

TIP

ZA 25

Breng oude kledij
naar de Kringwinkel
of verkoop het via
een rommelmarkt.
Zo maakt u iemand
anders blij met een
nieuwe outfit.
Versleten kledij,
badkamertextiel en
beddengoed brengt
u naar de textielcontainer voor recyclage.

ZO 26



DI 28
WO 29
DO 30
VR 31

PMD

GFT

HUISVUIL

PAPIER/
KARTON

GROFVUIL

TEXTIEL
BOCHOLT

MA 27

17

18

Ruud Verbakel

AVONDLOOP EN SNOEPJOGGING

augustus
ZA 01



ZO 02
MA 03
DI 04




WO 05
PAPIER EN KARTON

DO 06

A. Kreyel, Lozen, Bocholt
B. Reppel, Kaulille

VR 07

GROFVUIL

ZA 08
ZO 09
MA 10

Kermis Bocholt (groot)



De grofvuilinzameling gebeurt op
aanvraag. Registreer uw aanvraag
via www.limburg.net. Of vraag
telefonisch een ophaling aan:
0800 90 720. Vraag een ophaling
grofvuil ten minste 8 dagen voor
de voorziene ophaaldag aan. De
kostprijs bedraagt 20 euro en
wordt na de ophaling rechtstreeks
van uw diftarrekening afgehouden.

DI

RECYCLAGEPARK

11

089 69 02 32

MILIEUDIENST

WO 12

089 20 19 14

GEMEENTE BOCHOLT

DO 13

089 20 19 18

VR 14

Avondloop en snoepjogging

ZA 15

O.L.V Hemelvaart

INFOLIJN LIMBURG.NET
0800 90 720

ZO 16
MA 17
DI



18

WO 19
DO 20
VR 21
ZA 22
ZO 23
MA 24



DI 25
WO 26

TIP

DO 27
VR 28

Eet u vaak onderweg?
Leg een setje herbruikbaar bestek in uw auto.
Zo heeft u het steeds
bij de hand en hoeft u
geen wegwerpbestek
te kopen.

ZA 29
ZO 30

PMD



GFT

HUISVUIL

PAPIER/
KARTON

GROFVUIL

TEXTIEL
BOCHOLT

MA 31

19

20

WAT DOE
IK MET EEN
OUDE GSM?
Afgedankte elektrische en
elektronische apparaten, kortweg
aeea, worden apart ingezameld op
het recyclagepark. Een afgedankte
gsm kan u daar binnenbrengen of
bij een van de RecyclePunten bij
lokale handelaars.

september
DI

01



WO 02
DO 03
VR 04
ZA 05



PAPIER EN KARTON

ZO 06

A. Kreyel, Lozen, Bocholt
B. Reppel, Kaulille

MA 07
DI 08
WO 09
DO 10



GROFVUIL
De grofvuilinzameling gebeurt op
aanvraag. Registreer uw aanvraag
via www.limburg.net. Of vraag
telefonisch een ophaling aan:
0800 90 720. Vraag een ophaling
grofvuil ten minste 8 dagen voor
de voorziene ophaaldag aan. De
kostprijs bedraagt 20 euro en
wordt na de ophaling rechtstreeks
van uw diftarrekening afgehouden.

RECYCLAGEPARK

VR 11

089 69 02 32

MILIEUDIENST

ZA 12

089 20 19 14

GEMEENTE BOCHOLT

ZO 13

089 20 19 18

MA 14
DI

INFOLIJN LIMBURG.NET



0800 90 720

15

WO 16
DO 17
VR 18
ZA 19
ZO 20

Kermis Kaulille (klein)

MA 21



DI 22
WO 23
DO 24
VR 25
ZA 26
ZO 27

TIP



Wat hebben gras, fruitpitten en aardappelschillen met elkaar
gemeen? Ze zijn alle
drie composteerbaar!

DI 29
WO 30

PMD

GFT

HUISVUIL

PAPIER/
KARTON

GROFVUIL

TEXTIEL
BOCHOLT

MA 28

Kermis Reppel

21

22

WAAR HOORT EEN
PORSELEINEN KOPJE?
Porselein, keramiek, aardewerk en terracotta hebben een
hogere smelttemperatuur dan glas en horen daarom niet
thuis in de glasbol. Als de niet-gesmolten stukjes in het
gerecycleerd glas terechtkomen, verliest dat zijn stevigheid
en breekt het gemakkelijker. Sorteer een porseleinen
kopje daarom bij het gemengd bouwpuin
op het recyclagepark.

oktober
DO 01
VR 02
ZA 03



ZO 04
MA 05
DI 06
WO 07
DO 08
VR 09
ZA 10




PAPIER EN KARTON
A. Kreyel, Lozen, Bocholt
B. Reppel, Kaulille

GROFVUIL
De grofvuilinzameling gebeurt op
aanvraag. Registreer uw aanvraag
via www.limburg.net. Of vraag
telefonisch een ophaling aan:
0800 90 720. Vraag een ophaling
grofvuil ten minste 8 dagen voor
de voorziene ophaaldag aan. De
kostprijs bedraagt 20 euro en
wordt na de ophaling rechtstreeks
van uw diftarrekening afgehouden.

RECYCLAGEPARK

ZO 11

089 69 02 32

MILIEUDIENST

MA 12
DI

089 20 19 14



GEMEENTE BOCHOLT

13

089 20 19 18

WO 14

INFOLIJN LIMBURG.NET
0800 90 720

DO 15
VR 16
ZA 17
ZO 18
MA 19



DI 20
WO 21
DO 22
VR 23
ZA 24
ZO 25

Winteruur (klok één uur terug)

MA 26
27

Winteruur op recyclagepark - p. 36

WO 28

Niets zo lekker als een
lekker kopje thee in de
herfst! Kies voor
theezakjes die niet nog
eens apart verpakt
worden of, nog beter,
voor losse thee.

DO 29
VR 30
ZA 31

PMD

TIP

GFT

HUISVUIL

PAPIER/
KARTON

GROFVUIL

TEXTIEL
BOCHOLT

DI



23

Gert Gielkens

24

ZUID-WILLEMSVAART

november
ZO 01

Allerheiligen

MA 02
DI 03




WO 04
DO 05
PAPIER EN KARTON

VR 06

A. Kreyel, Lozen, Bocholt
B. Reppel, Kaulille

ZA 07

GROFVUIL



ZO 08
MA 09
DI

10



De grofvuilinzameling gebeurt op
aanvraag. Registreer uw aanvraag
via www.limburg.net. Of vraag
telefonisch een ophaling aan:
0800 90 720. Vraag een ophaling
grofvuil ten minste 8 dagen voor
de voorziene ophaaldag aan. De
kostprijs bedraagt 20 euro en
wordt na de ophaling rechtstreeks
van uw diftarrekening afgehouden.

WO 11

Wapenstilstand

RECYCLAGEPARK
089 69 02 32

MILIEUDIENST

DO 12

089 20 19 14

VR 13

GEMEENTE BOCHOLT

ZA 14

INFOLIJN LIMBURG.NET

089 20 19 18

0800 90 720

ZO 15
MA 16
DI



17

WO 18
DO 19
VR 20
ZA 21
ZO 22
MA 23



DI 24
WO 25
DO 26

TIP

VR 27
ZA 28

Hatsjoe! Weer verkouden? Vervang papieren
zakdoeken door
uitwasbare stoffen
exemplaren. Beter voor
het milieu en zachter
voor de neus!

ZO 29

PMD



GFT

HUISVUIL

PAPIER/
KARTON

GROFVUIL

TEXTIEL
BOCHOLT

MA 30

25

26

WAAR HOREN
LEGE SPUITBUSSEN?
Een lege spuitbus deodorant, haarlak
of slagroom mag u met de pmdzak meegeven. Spuitbussen die
gevaarlijke producten (bv. verf, olie,
pesticiden, ...) bevatten, brengt u
naar het recyclagepark als klein
gevaarlijk afval (kga).

december
DI

01



WO 02
DO 03
VR 04
ZA 05



ZO 06

PAPIER EN KARTON
A. Kreyel, Lozen, Bocholt
B. Reppel, Kaulille

MA 07
DI 08
WO 09
DO 10



GROFVUIL
De grofvuilinzameling gebeurt op
aanvraag. Registreer uw aanvraag
via www.limburg.net. Of vraag
telefonisch een ophaling aan:
0800 90 720. Vraag een ophaling
grofvuil ten minste 8 dagen voor
de voorziene ophaaldag aan. De
kostprijs bedraagt 20 euro en
wordt na de ophaling rechtstreeks
van uw diftarrekening afgehouden.

RECYCLAGEPARK

VR 11

089 69 02 32

MILIEUDIENST

ZA 12

089 20 19 14

GEMEENTE BOCHOLT

ZO 13

089 20 19 18

MA 14
DI

INFOLIJN LIMBURG.NET



0800 90 720
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WO 16
DO 17
VR 18
ZA 19
ZO 20
MA 21



DI 22
WO 23
DO 24
VR 25

Kerstmis

ZA 26

TIP

ZO 27

Decembermaand,
feestmaand! Een
maand vol lekker eten
en doorgaans heel wat
restjes. Vries ze in of
gebruik ze in nieuwe
gerechtjes.



DI 29
WO 30
DO 31

PMD

GFT

HUISVUIL

PAPIER/
KARTON

GROFVUIL

TEXTIEL
BOCHOLT

MA 28

27
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SORTEERREGELS
Samen met uw gemeente zamelen we
heel wat afval huis-aan-huis in of via de
containers verspreid op het grondgebied
van uw gemeente. Om het recycleren vlot
te laten verlopen, is het belangrijk dat alles
goed gesorteerd wordt. Voor de afvalfracties die huis-aan-huis worden opgehaald,
leggen we hier uit hoe dat moet.
Vragen over de soorten afval die u kunt
binnenbrengen op het recyclagepark?
Op onze website www.limburg.net vindt u
een uitgebreid afval-ABC terug.
Vervolgens krijgt u informatie over hoe u
de afvalstof kunt sorteren. Onze parkwachters staan u ook graag te woord!

Welke soorten afval
kunt u terugvinden
in deze afvalgids?

•
•
•
•
•
•
•

Huisvuil
Pmd
Gft
Papier & karton
Grofvuil (op aanvraag)
Holglas (via glasbollen)
Textiel

In samenwerking met

Meer info? www.fostplus.be

WIST U DAT? 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.

HUISVUIL
Wat is huisvuil?

Waarop moet u letten?

Huisvuil is niet-recycleerbaar en
niet-herbruikbaar huishoudelijk afval
dat niet selectief wordt ingezameld en
in de grijze container past. Het gaat om
stofzuigerzakken, kattenbakvulling,
mosselschelpen, bevuild papier,
vershoudfolie...

•
•
•

 ied de container aan met gesloten
B
deksel en wielen naar de straatkant.
 laats geen zakken naast de grijze
P
container.
 et uw afval de avond voordien buiten
Z
na zonsondergang of ’s ochtends voor
06u00 op een goed zichtbare plaats.

Wat is geen huisvuil?
Alles wat selectief ingezameld wordt,
zowel aan huis als op het recyclagepark.

OK

GEEN zakken naast
de grijze container.

BOCHOLT

Gesloten deksel
en wielen naar
de straatkant.

Met vragen over uw aangerekende hoeveelheid huisvuil,
uw voorschot of niet lediging
van uw container, kunt
u terecht op het nummer
0800 90 720.
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PMD
Wat is pmd?

••
•

Plastic flessen en flacons
Metalen verpakkingen:
blikjes, spuitbussen van
cosmetica of voedingsmiddelen,
aluminium schaaltjes en bakjes,
metalen deksels en doppen
Drankkartons

Wat is geen pmd?

•
•
•
•
•
•
•

Alle andere plastic
verpakkingen (potjes, bakjes,
vlootjes, zakken en folies)
Andere plastic voorwerpen
(speelgoed, bloempotten,
spuiten …)
Piepschuim en
aluminiumfolie
Verpakkingen met
een kindveilige sluiting
Verpakkingen van pesticiden
(rattenvergif, onkruidverdelger,
insecticiden …)
Verpakkingen van motorolie,
verf, lak en vernis
Verpakkingen met
ten minste een van
de volgende
pictogrammen:

Waarop moet u letten?

•
•
•
•
•
•

Alles moet in de pmd-zak zitten,
maak dus geen plastic bidons vast aan
de buitenkant van de pmd-zak.
Zorg dat alle verpakkingen volledig
leeg zijn.
Bied de flessen en flacons aan met dop,
bij voorkeur platgedrukt in de lengte.
Gebruik de blauwe pmd-zakken met het
logo van Limburg.net.
Enkel huishoudelijke verpakkingen
mogen in de pmd-zak. Het volume
per verpakking mag niet groter zijn
dan 8 liter.
Zet de pmd-zak de avond voordien
na zonsondergang of ’s ochtends
voor 06u00 buiten, op een goed
zichtbare plaats.

Wat is gft?
Gft is de afkorting van groente-, fruiten tuinafval. Het gaat om:

••
••
••
•
••
••
••
•

Schillen en restjes van groenten en fruit
Koffiedik, papieren koffiefilters
Noten, pitten en zaden
Plantaardig en dierlijk keukenafval
en etensresten
Vlees- en visresten, schaaldierresten
Eieren en eierschalen
Snijbloemen en kamerplanten
(zonder aardkluit)
Gras
Bladeren en onkruid
Klein tuin- en snoeiafval, haagscheersel
Schaafkrullen en zaagmeel
van onbehandeld hout
Keukenrolpapier
Broodresten
Mest van niet-vleesetende huisdieren
(cavia, konijn, ....)

Wat is geen gft?

••
•
•
•
••
••
•
•

Vloeistoffen (bv. soep, melk, koffie, ...)
Theezakjes, koffiepads > huisvuil
Schelpdierresten (bv. schelpen van
mossels, oesters, ....) > huisvuil
Mest van vleesetende huisdieren
(honden, katten, ...) > huisvuil
Kleine hoeveelheden slachtafval
> huisvuil
Kattenbakvulling > huisvuil
Schelpenzand uit vogelkooi > huisvuil
Sauzen > huisvuil
Frituurvet en –olie > kga
Wegwerpluiers en maandverband >
huisvuil
Stofzuigerzakken > huisvuil

••
•

Asresten en houtskool > huisvuil
Aarde en zand > recyclagepark
Beenderen en graten > huisvuil

Waarop moet u letten?

•
•
•

•

Bied de container aan met gesloten
deksel en wielen naar de straatkant.
Zet uw afval de avond voordien buiten
na zonsondergang of ’s ochtends voor
06u00 op een goed zichtbare plaats.
Gft mag in een composteerbaar zakje
in de gft-bak worden gedeponeerd.
Om er zeker van te zijn dat de zakjes
biologisch afbreekbaar zijn, worden
enkel zakjes toegelaten die voldoen
aan de vereisten van de EU-verpakkings
richtlijn (94/62/EEG).
Zakjes met de labels
‘OK-compost Industrial’-label,
‘OK-compost Home’-label of
het Seedling-label voldoen aan
deze normen.
De ledigingen van de gft-container
worden via uw voorschot afgerekend.
U ontvangt van Limburg.net automatisch een betalingsuitnodiging wanneer
uw openstaand tegoed onder een
drempelbedrag komt. Betaal tijdig uw
betalingsuitnodiging zodat de ledigingen
steeds gegarandeerd zijn.

BOCHOLT

GFT
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PAPIER EN KARTON
Wat is
papier en karton?

•
•
••
••

Kartonnen dozen en
papieren zakken
Tijdschriften, kranten
en folders
Boeken
Schrijf- en printpapier
Eierdozen
Keukenpapier- en WC-rolletjes

Wat is geen
papier en karton?

•
••
••

Vuil of vettig papier
en karton
Behangpapier
Aluminiumfolie
en -zakjes
Cellofaanpapier
Chipszakken

NIET los in een houten
of plastic box, niet in
een plastic zak.

Waarop moet u letten?

••
•
•
•
•

Verwijder plastic folie rond tijdschriften.
Bind oud papier en karton samen
met touw of verzamel het in een
stevige kartonnen doos.
Vouw kartonnen dozen dicht
en plooi ze samen.
Zorg ervoor dat het pakket niet meer
weegt dan 15 kg.
Per ophaalbeurt mag maximum 1m3
papier en karton worden aangeboden.
Zet het papier en karton na zonsondergang of ’s ochtends voor 06u00 buiten,
op een goed zichtbare plaats.

OK
Bundel uw papier
en karton samen
met een touw.

GROFVUIL

(OP AANVRAAG)
Wat is grofvuil?
Grofvuil is het niet-recycleerbare, nietherbruikbare afval dat te groot of te zwaar
is om aan te bieden bij het huisvuil.

Wat is geen grofvuil?
Afgedankte elektrische
en elektronische apparaten
Bouwpuin
Houtafval
Oude metalen

Hoe aanvragen?

•
•

•
•
•

Het gewicht van een afzonderlijk
voorwerp of een samengebonden
bundel mag niet groter zijn dan 70 kg.
Het totaalvolume is beperkt tot 2 m³
per aanbieding en mag maximaal 2 m
lang en 1 m breed zijn.
Grofvuil aangeboden in zakken wordt
niet meegenomen (dit is huisvuil).
Plaats het grofvuil buiten na
zonsondergang de avond voordien
of voor 06u00 ’s morgens op de
dag van de ophaling.

De ophaling van grofvuil aan
huis gebeurt op aanvraag.
Vraag minstens 8 dagen voor
de ophaaldag een ophaling aan
via www.limburg.net/grofvuil
of 0800 90 720.
De ophaling aan huis is betalend.
Bij de aanvraag verneemt u het tarief.
Dit bedrag wordt na de ophaling
rechtstreeks van uw diftar-rekening
afgehouden.

BOCHOLT

•
••
•

Waarop moet u letten?
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HOLGLAS
Wat is holglas?
Transparante glazen
flessen, bokalen en flacons.

Wat is
geen holglas?

•
•
••
••

Hittebestendig glas:
ovenschotels, kookplaten...
Porselein en keramiek,
recipiënten in terracotta
Stenen flessen en kruiken
Opaalglas en kristalglas
Vlakglas
Lampen en
tl-lampen

Waar kunt u
met holglas naartoe?
In uw gemeente staan op
verschillende plaatsen glasbollen.
Op www.limburg.net/glasbollen
vindt u de exacte locaties terug.
Gooi uw holglas in de glasbol en
laat geen ander afval rond de glasbol
slingeren. Dit is sluikstorten en
sluikstorten is strafbaar.

Waarop moet u letten?

••
••
•

Giet flessen en bokalen leeg.
Spoel holglas uit.
Verwijder stoppen en deksels.
Houd wit en gekleurd glas gescheiden.
Hou statiegeldflessen apart en breng
deze terug naar het verkooppunt.

TEXTIEL

•
•
•
••
•

Kleding en accessoires
(riemen, tassen, schoenen per paar)
Beddengoed (lakens, dekens, slopen,
dekbedden, …)
Keuken- en badkamertextiel
(hand- en theedoeken, washandjes, ….)
Woningtextiel (gordijnen, tafelkleden, … )
Speelgoedknuffels
Propere doeken, lappen,
textiel met een klein defect

Wat is geen textiel?

••
••

Matrassen
Kussens
Elektrische dekens
Tapijten/vast tapijt

Waar kunt u met
textiel naartoe?
De afvalkalender of de gemeentelijke
informatie maakt duidelijk of uw gemeente
een huis-aan-huisinzameling van textiel
organiseert. In uw gemeente staan in
elk geval verschillende textielcontainers. Textiel mag u ook naar
het recyclagepark brengen.

Waarop moet u letten?

•
•
•

Zorg ervoor dat alle textiel droog
en proper is.
Stop alles in een gesloten, waterdichte
zak om beschadiging te vermijden.
Bied schoenen steeds aan als paar:
bind ze samen met de veters of steek
ze per twee in een afzonderlijke zak.

BOCHOLT

Wat is textiel?
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WAT &
WAARHEEN
GEMEENTEHUIS

Dorpsstraat 16 - 3950 Bocholt - tel. 089 20 19 18 - fax 089 20 19 21
e-mail: gemeente@bocholt.be, www.bocholt.be

Dienst Omgeving
tel. 089 20 19 14, milieu@bocholt.be

Openingsuren gemeentehuis
Zie www.bocholt.be

TECHNISCHE DIENST

Bosstraat 14 - 3950 Bocholt - tel. 089 20 19 50, technische.dienst@bocholt.be

Openingsuren gemeentelijke werkplaats
(technische dienst)
Zie www.bocholt.be

RECYCLAGEPARK

Kringloopstraat z/n - 3950 Bocholt - tel. 089 69 02 32

Openingsuren
tijdens de WINTER

Openingsuren
tijdens de ZOMER

(1 januari - 28 maart 2020 en
27 oktober - 31 december 2020)

(31 maart 2020 tot en
met 24 oktober 2020)

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

Gesloten
9u – 12u30
9u – 12u30
9u – 12u30
9u – 12u30
9u – 12u30

13u – 16u
13u – 16u
13u – 17u
13u – 16u
13u – 16u

Gesloten
9u – 12u30
9u – 12u30
9u – 12u30
9u – 12u30
9u – 12u30

13u – 17u
13u – 17u
13u – 18u
13u – 17u
13u – 16u

Het park is gesloten op maandag, zondag en op volgende feestdagen:
Nieuwjaar, Feest van de Arbeid, O.L.H. Hemelvaart, Nationale feestdag,
O.L.V. Hemelvaart, Allerheiligen, Wapenstilstand, Kerstmis.

WERKING RECYCLAGEPARK

HamontAchel
Lommel

Welkom op andere Limburg.net-parken
Limburg.net baat voor 30 gemeenten
28 geautomatiseerde recyclageparken
uit. Ze werken allemaal met dezelfde
quota en tarieven. Met uw elektronische
identiteitskaart (eID) bent u ook welkom
op de andere Limburg.net parken
(uitgezonderd het park van Genk).
Op www.limburg.net/recyclageparken
vindt u alle adressen van
de Limburg.net parken.

Afvalfracties die ingezameld
worden op het recyclagepark

Pelt
Bocholt

HechtelEksel

Kinrooi
Bree

Peer

Leopoldsburg

Maaseik

Ham
Tessenderlo

Diest

Oudsbergen

Beringen

Lummen

DilsenStokkem

HouthalenHelchteren
HeusdenZolder
Zonhoven

As
Maasmechelen

Genk
Halen

Herk-de-Stad

Hasselt
Diepenbeek

Nieuwerkerken

Alken

Kortessem

Wellen

Heers

Lanaken

Hoeselt
Riemst

Borgloon
Sint-Truiden

Zutendaal

Bilzen

Tongeren

Gingelom

Voeren
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Op het recyclagepark kunt u terecht met de volgende afvalstoffen: afgedankte
elektrische en elektronische apparaten, asbest (golfplaten), autobanden (max. 4
per jaar per gezin), boomstronken, fijn tuinafval, gemengd bouwpuin, gipsplaten,
grofvuil, harde plastics, holglas (wit en gekleurd), hout, kaarsresten, kga (klein
gevaarlijk afval: frituurvet en olie, motorolie, tl-lampen, rookmelders, autoaccu’s,
injectienaalden in naaldcontainer, batterijen, …), kurkresten, metalen, papier en
karton, piepschuim, pmd in blauwe zak (plastic flessen en flacons, metalen
verpakkingen en drankkartons), roofing, snoeihout, textiel, treinbielzen, vlakglas,
zachte plastics, zuiver bouwpuin, zuivere grond.
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Quota en tarieven
Sommige afvalsoorten mag u onbeperkt afleveren, voor andere geldt een
quotum. Een quotum is het gewicht dat u jaarlijks (van 1 jan. t/m 31 dec.) naar het
park kan brengen zonder meerkost. Het quotum verschilt naargelang het type
afval. Sommige afvalsoorten zijn betalend zodra het maximum quotumgewicht
bereikt is. Andere afvalsoorten zijn steeds betalend, vanaf de eerste kilo.
afvalcategorie
Recycleerbaar afval
Zuiver bouwpuin

quotum
Altijd gratis
1.000 kg/gezin

Tarief dat aangerekend wordt
na overschrijding quotum
Gratis
0,025 euro/kg

Groenafval

400 kg/gezin

0,05 euro/kg

Asbest

600 kg/gezin

0,08 euro/kg

Houtafval

Altijd betalend

0,05 euro/kg

Gemengd bouwpuin

Altijd betalend

0,08 euro/kg

Grofvuil/roofing

Altijd betalend

0,18 euro/kg

Er gelden dus verschillende quota en tarieven voor de afvalfracties. Wanneer u
deze samen afvoert naar het park, moet u meer dan één keer langs de ingaande
weegbrug passeren zodat de juiste quota en tarieven aangerekend worden.
Wordt de weegcyclus niet herhaald, dan wordt het hoogste tarief van de
afvalfractie voor de totale aanvoer genomen.

Hoe kunt u betalen op het recyclagepark?
De weegbrug weegt hoeveel afval u aanvoert en het geautomatiseerde systeem
duidt aan of u er al dan niet voor moet betalen. Moet u betalen, dan kiest u uit
één van de volgende betalingsmogelijkheden:

Betalen met Bancontact
U kiest voor Bancontact op de betaalzuil en rekent vervolgens af.

Betalen met voorstorting
U stort op voorhand een bedrag op de rekening IBAN BE25 0910 1247 95 82
- BIC GKCC BE BB van Limburg.net. Bij het verlaten van het park wordt
automatisch uw verschuldigde bedrag in mindering gebracht van het
voorgestorte bedrag. Vergeet bij de mededeling zeker niet de naam en het adres
te vermelden van de partij voor wie de voorstorting bedoeld is.

Thuis betalen met overschrijving
Kies enkel voor deze oplossing als u uw betaalkaart niet bij heeft en u moet
betalen bij het buitenrijden van het park. U kiest voor overschrijving op de
betaalzuil. De zuil geeft u uw eID terug, samen met een ticket waarop het
rekeningnummer, het verschuldigde bedrag en een gestructureerde mededeling
staan. Betaal vervolgens onmiddellijk thuis uw openstaande schuld aan de hand
van de informatie op het ticket. Opgelet! Wanneer u kiest voor overschrijving,

betekent dit niet dat u thuis een overschrijvingsformulier toegestuurd zal krijgen
op basis waarvan u uw openstaande saldo kunt vereffenen. Het ticket dat uit de
zuil komt, geldt als overschrijvingsformulier. Hou er ook rekening mee dat de
verwerking van een overschrijving enkele dagen tijd in beslag neemt.
Cash betalen in het park kan niet!
U heeft geen toegang meer tot het park zolang u een openstaand saldo heeft.

Kmo’s & verenigingen op het recyclagepark
Verenigingen en kmo’s zijn ook welkom op een Limburg.net-recyclagepark met
afval dat gelijkaardig is aan dat van een gezin, zowel qua hoeveelheid als
samenstelling. Voor hen worden geen quota bepaald, ze betalen voor alle
niet-recycleerbare afvalsoorten vanaf de eerste kilogram.
Als bedrijf, kmo of vereniging heeft u een kaart nodig om toegang te krijgen tot
het park. De aankoopprijs bedraagt 15 euro. Vraag uw toegangskaart aan bij
Limburg.net via www.limburg.net/kmos-en-verenigingen

Raadpleeg uw afvaldossier via mijn.limburg.net
Bent u uw ticket van uw parkbezoek kwijt? Wilt u nakijken hoeveel uw voorschot
bedraagt? Surf naar mijn.limburg.net, maak een account aan en kijk na hoeveel
afval u naar het recyclagepark heeft gebracht of buiten heeft gezet. Hou uw eID
en kaartlezer of de app Itsme bij de hand wanneer u de account aanmaakt. Bij de
aanmaak checken wij éénmalig uw gegevens zodat u de correcte info te zien
krijgt. Bij een volgend bezoek meldt u zich aan aan de hand van uw
e-mailadres en wachtwoord.

COMPOSTBAKKEN EN -VATEN

Wilt u uw organisch afval in de eigen tuin composteren? Op het recyclagepark
kunt u tegen voordelig tarief een compostrecipiënt aankopen
(betaling via Bancontact)

•
•

compostvat incl. beluchtingsstok: 15 euro
compostbak in kunststof: 35 euro

BOCHOLT

Op het park kunt u ook compost in bulk aankopen tegen 0,01 euro/kg.
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AFVALBELASTING EN QUOTUM HUISVUIL 2020

Elk gezin dat in Bocholt gedomicilieerd is op 1 januari 2020, ontvangt in de loop
van 2020 een aanslagbiljet voor de inzameling en verwerking van het afval. Met
deze belasting wordt de basisdienstverlening en een quotum huisvuil
aangerekend. Het quotum huisvuil wordt berekend in functie van uw
gezinstoestand op 1 januari

•
•
•
•

1 persoon 60 kg + 12 ledigingsbeurten
2 personen 120 kg + 12 ledigingsbeurten
3 personen 150 kg + 12 ledigingsbeurten
4 personen of meer 180 kg + 12 ledigingsbeurten

Elke container met huisvuil die u aanbiedt voor lediging, wordt voor en na de
lediging gewogen. Vanaf 1 januari 2020 wordt het nettogewicht van de lediging
van huisvuil aan 0 euro/kg aangerekend, zolang u het quotum huisvuil niet
overschrijdt. Wanneer u meer huisvuil aanbiedt dan het quotum, betaalt u per
aanbieding 0,70 euro en 0,18 euro per kg.
Een voorbeeld: een tweepersoonsgezin heeft een tegoed van 120 kg huisvuil en
12 ledigingsbeurten. Na een eerste aanbieding van het huisvuil van 23 kg, heeft
het gezin nog een tegoed van 97 kg en 11 ledigingsbeurten.

Overdracht van overschot quotum huisvuil
Jaarlijks rekenen wij via de afvalbelasting een quotum huisvuil aan. Wanneer u in
2019 een overschot had van het quotum huisvuil, wordt dit automatisch naar
2020 overgedragen met een maximum van 60 kg en op voorwaarde dat de grijze
container in 2019 minstens 1 keer werd buitengezet voor lediging.
Hoeveel aangerekende kilo’s huisvuil heeft u nog?
U kunt uw aangerekende kilo’s, voorschot en containerledigingen via
mijn.limburg.net opvolgen.

Tarief gft
Voor het ophalen van gft blijft het tarief van 0,1 euro per kilo van toepassing.

HUIS-AAN-HUISINZAMELING
Restfractie
De tweewekelijkse ophaling van de grijze container met oranje deksel vindt
plaats op maandag in heel Bocholt. De lediging gebeurt volgens het
diftarsysteem. De containers hebben een elektronische chip en worden
gewogen vóór en na de lediging. Via de afvalbelasting wordt een aantal kilo’s
huisvuil aangerekend (zie afvalbelasting 2020). Wanneer u het tegoed
overschrijdt, wordt het huisvuil aan 0,18 euro per kg afgerekend via het systeem
van de betalingsuitnodiging. De containers moeten voor 6 uur ’s morgens aan de
rand van de openbare weg staan, met de handgreep in de richting van de straat.

Plaats de gezinscontainers met enkele buren bijeen. Enkel de gezinscontainers
die niet zwaarder zijn dan 70 kg worden geledigd. Valt de ophaalronde op een
feestdag, dan wordt deze verschoven naar de eerstvolgende zaterdag.

Grofvuil
Grofvuil wordt eenmaal per maand aan huis opgehaald (zie de kalender voor de
exacte data). De ophaling moet aangevraagd worden bij Limburg.net.

Hoe kunt u een aanvraag tot ophaling grofvuil indienen?
Een ophaling aan huis moet aangevraagd worden. U kunt uw aanvraag
registreren via www.limburg.net of telefonisch een ophaling aanvragen op 0800
90 720. Vraag de ophaling grofvuil ten minste 1 week voor de voorziene
ophaaldag aan. De kostprijs wordt na de ophaling rechtstreeks van uw
diftarrekening afgehouden.

Aanleveringsvoorwaarden:
Nadat de inwoners een aanvraag hebben ingediend, kunnen zij grofvuil
buitenzetten (voor 6 uur ’s morgens of de avond voordien) dat voldoet aan
volgende voorwaarden:
1. totale hoeveelheid mag max. 2 m3 per ophaalbeurt zijn
2. het voorwerp mag max. 70 kg wegen
3. het voorwerp mag max. 2 m lang en 1 m breed zijn zoals: zetels, tafels,
matras,… (geen elektrische toestellen).
Het aanbieden van grofvuil in zakken is niet toegelaten.

Gft
Gft (groente-, fruit- en tuinafval) deponeert u in de groene container. Deze wordt
om de 14 dagen, samen met de pmd-zakken opgehaald. De container moet voor
6 uur ’s morgens aan de kant van de weg staan, met het handvat in de richting
van de straat. Probeer gft zoveel mogelijk zelf te verwerken in een compostvat of
compostbak (te koop op het recyclagepark) of in een composthoop.

Pmd

BOCHOLT

Plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons (in de blauwe
PMD zakken) worden opgehaald op maandag, om de 14 dagen, telkens als er
geen ophaling van de restfractie is. De verpakkingen moeten goed geledigd en
gezuiverd worden en mogen niet meer dan 8 liter inhoud hebben. De zakken zijn
te koop aan 3 euro per rol van 20 stuks aan de receptie van het gemeentehuis,
op het recyclagepark en in het Sociaal Huis, maar er zijn ook warenhuizen in de
buurt die ze verkopen. Plaats ze samen met de groene container (gft) aan de
rand van de weg voor 6 uur ’s morgens. PMD zakken kunt u in het
gemeentehuis kopen (3 euro/rol).
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GLAS

U vindt glascontainers:

•
•
•
•
•
•

Parking sportcomplex ‘de
Damburg’ (Brogelerweg 59)
in Kaulille in de Jasperslaan
en in de Ringlaan
in Lozen aan de kerk
in Reppel aan het buurthuis
wijk Belgeberg
Kleine Marsestraat

•
•
•
•
•
•

wijkschool Hees (Bremstraat)
wijkschool Kreyel (Kakebeekstraat)
Beukenstraat
Oude Hostieweg
Kringloopstraat (weg naar
het recyclagepark)
recyclagepark

Enkel flessen en bokalen zijn toegelaten, géén vlakglas (vensterglas). Let op:
spoel flessen en bokalen, verwijder deksels en doppen, scheid uw glas in 2
kleuren (wit en gekleurd glas) en laat geen glas of ander afval achter bij de
glasbollen. Er is geen huis-aan-huisophaling voor glas.

PAPIER EN KARTON

Elke eerste dinsdag van de maand in Bocholt, Lozen en Kreyel. Elke eerste
zaterdag van de maand in Kaulille en Reppel. Het papier moet tijdig aan de kant
van de weg staan (voor 6 uur ’s morgens). Het moet in bijeengebonden bundels
of in dozen verpakt worden. Enkel papier en karton worden opgehaald. Deze
ophaling is niet bedoeld voor papierafval van kmo’s.

MEDICIJNEN

Gebruik nooit geneesmiddelen waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken is,
gooi ze ook niet weg met het huisvuil of kga en dump ze zeker niet in de natuur.
Spoel vloeibare medicijnen ook nooit weg in de riolering. Oude en vervallen
medicijnen moet u binnenbrengen bij uw apotheker. Zij zijn namelijk verplicht om
oude en vervallen geneesmiddelen terug te nemen. Verwijder wel op voorhand de
kartonnen verpakkingen en de bijsluiters, die horen thuis bij het papierafval.

KRINGLOOPGOEDEREN

Sommige materialen of toestellen die u weg wilt doen, zijn nog goed bruikbaar
voor anderen. Hebt u zulke goederen, bel dan de Kringwinkel. Zij komen dit gratis
ophalen. Volgende goederen komen in aanmerking: wasmachines, koelkasten,
fornuizen, droogkasten, diepvriezers, tv’s, radio’s, elektrische toestellen, kasten,
tafels, stoelen, salons, bedden, speelgoed, boeken, fietsen, huisraad,
decoratiespullen, kleding, brocante, ... U kunt De Kringwinkel Maasland bereiken
op het telefoonnummer 089 77 92 92. Denk eraan dat alleen spullen die nog in
goede staat zijn of maar een kleine herstelling vergen in aanmerking komen.

BOCHOLT
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VRAGEN OVER SORTEREN?

RAADPLEEG DE
SORTEERREGELS OP
WWW.LIMBURG.NET

Volg ons op Facebook & Twitter
facebook.com/Limburg.net
twitter.com/Limburgnet

Gouverneur Verwilghensingel 32
3500 Hasselt
T 0800 90 720
E info@limburg.net
www.limburg.net

