AFVAL EN TARIEVEN

2

€ 0,145 / kg

ORANJE GROEP

tot 1000 kg
per gezin
per jaar

betalen van
1000 tot 2000 kg
per gezin per jaar

betalen
vanaf 2000 kg
per gezin per jaar

GRATIS

€ 0,025 / kg

€ 0,155 / kg

Bloempotjes in plastic

GRATIS

€ 0,025 / kg

€ 0,175 / kg*

Folies in plastic

GRATIS

€ 0,025 / kg

€ 0,175 / kg*

Gipsafval

GRATIS

€ 0,025 / kg

€ 0,135 / kg

Harde plastics/PVC

GRATIS

€ 0,025 / kg

€ 0,155 / kg

Houtafval

GRATIS

€ 0,025 / kg

€ 0,070/ kg

Landbouwfolie - recycleerbaar

GRATIS

€ 0,025 / kg

€ 0,150/ kg

Niet recycleerbaar afval

GRATIS

€ 0,025 / kg

€ 0,045/ kg

Piepschuim

GRATIS

€ 0,025 / kg

€ 0,025/ kg*

Steenpuin

GRATIS

€ 0,025 / kg

€ 0,025/ kg

Tuinafval

GRATIS

€ 0,025 / kg

€ 0,050/ kg

Vlak glas (vensterglas)

GRATIS

€ 0,025 / kg

€ 0,045/ kg

Tot 1 april 2016 is er voor
particulieren een proefperiode
waarbij je het systeem gratis
kan uitproberen. Enkel de rode
groep blijft betalend.

Let op! Tuinafval behoort tot de oranje groep.

GROENE GROEP

De vrijstelling van
1000 kg en de grens
van 2000 kg per jaar
en per gezin gelden
voor de som van de
afvalsoorten in de
oranje zone.

RESTAFVALEN PMD-ZAKKEN

PARTICULIEREN

betalen
vanaf eerste kg

BADGE-GEBRUIKERS

4-WEKELIJKSE
OPHALING

OPHALING AAN HUIS
BEL VOOR MEER INFO

051 26 03 50
DE OPHAALKALENDER VAN 2016
NIET ONTVANGEN? WWW.MIROM.BE

Tuinafvalbak: wekelijks
of 2- wekelijkse ophaling

Grote hoeveelheden
tuinafval

Groot huisvuil

RECYCLEREN EN COMPOSTEREN
GLAS

THUIS COMPOSTEREN

HERBRUIKBARE SPULLEN

Lege flessen en bokalen in glas
kan je kwijt in de GLASBOLLEN
die verspreid staan in jouw gemeente.

Koop je compostvat en/of -bak
op het recyclagepark.

Breng je herbruikbare spullen
GRATIS naar de KRINGWINKEL.
of bel naar de ophaaldienst.

TE KOOP

Vanaf 1 maart 2016 enkel toegang
met je identiteitskaar
identiteitskaart
Ook toegankelijk voor badge-gebruikers
Proefperiode van 1 maart tot 1 april

GRATIS

WORDT NIET AANVAARD
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GRATIS
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GRATIS

e
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Glazen flessen en bokalen (glasbol)

s

at

GRATIS

ra
st
ss

GRATIS

la

Elektriciteitskabels

LOCATIE:
NIEUW RECYCLAGEPARK
KOEKELARE
Nijverheidsstraat 6

At

GRATIS

NIEUW
RP

TIP

OUD
RP

t

a
tra
as

l

At

Metaal

GRATIS

GRATIS

Papier en Karton

GRATIS

GRATIS

PMD (verplicht in PMD-zak)

GRATIS

GRATIS

Textiel

GRATIS

GRATIS
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EEN VLOT BEZOEK
IN 5 STAPPEN

PAPIER & KARTON

Neem daarvoor de ingang met de weegbrug.

GRATIS

motorolie, gevaarlijke producten, etc.)

2-WEKELIJKSE
OPHALING

* Badge-gebruikers kunnen ook een zak
aankopen voor bloempotjes en folies
(€2,30 / zak van 300l). Voor piepschuim
is een zak verplicht (€ 1 / zak van 1.500l).

Elektro (AEEA)

KGA (frituurolie, TL-lampen, batterijen,

PMD

NIEUW

WEKELIJKSE
OPHALING

kunnen voortaan
op het recyclagepark
aangekocht worden.

BADGE

Asbestcement

Elk jaar krijgen
particulieren opnieuw
een vrijstelling
van 1000 kg. Is de
vrijstelling in een jaar
niet opgebruikt, dan
vervalt die.

HUISVUIL

€ 0,225 / kg

PARTICULIEREN

PROEFPERIODE

3

BADGE-GEBRUIKERS
betalen vanaf de eerste kg

t

Brandbaar grofvuil =
Restafval dat te groot is voor de
restafvalzak. vb. matras, tapijt

PARTICULIEREN
betalen vanaf de eerste kg

es
tr
aa

RODE GROEP
altijd betalend

Nijverheidsstraat 6

MIROM KOMT HUIS-AAN-HUIS

rn

1

Elke weging
wordt afgerond
tot op 5 kg.

KOEKELARE

Ba

EN LOS IN DE
JUISTE VOLGORDE

1
2
3

prijzen 2016, jaarlijkse herziening

SORTEER
JE AFVAL

NIEUW RECYCLAGEPARK

DIENSTEN MIROM

an

gla

Rin
Oos
tme

etstr
aat

| Oostnieuwkerksesteenweg 121 | 8800 Roeselare T: 051 26 03 50 | E: info@mirom.be | www.mirom.be

Houd kippen
Kippen zijn goede
verwerkers van tuinen keukenresten.
Ze vinden heel wat
lekkers tussen het
composteerbaar afval.

OOK IN KOEKELARE WORDT HET DIFTARSYSTEEM
TOEGEPAST OP HET RECYCLAGEPARK
Volgens het diftarsysteem betaal je naargelang van
de afvalsoort en de hoeveelheid afval die je aanbrengt.
Het nieuwe park is dan ook voorzien van een weegen registratiesysteem. Hoe meer afval je vermijdt
en sorteert, hoe minder je betaalt.

OPENINGSUREN

DIFTAR-RECYCLAGEPARK
ma

gesloten

di

12u45 tot 17u30

wo

8u15 tot 12u & 12u45 tot 17u30

do

12u45 tot 17u30

vr

12u45 tot 17u30

za

10u - 16u

MEER INFO?
T: 051 61 04 86
Sint Maartensplein 19
M: robrecht.hindryckx@koekelare.be

PARK IN ATLASSTRAAT VANAF
26 FEBRUARI GESLOTEN
2/02/16 13:19

EEN VLOT BEZOEK AAN
HET RECYCLAGEPARK
IN 5 STAPPEN
STAP

STAP

3

Rij het park op om het afval van een eerste kleurgroep te lossen.
Heb je nog afval uit een andere kleurgroep bij? Ga dan naar de weegbrug op het park, geef aan welke kleurengroep je nog meehebt en
neem een ticket. Als particulier kun je maximum 2x over de weegbrug
rijden. Geef aan welk afval je meehebt. Herhaal dit traject tot alle
afval uitgeladen is.

EEN SNEL EN EENVOUDIG BEZOEK START BIJ JOU THUIS

1

Sorteer je afval in de auto volgens de 3 afvalgroepen. De rode groep
moet je eerst lossen, dus zorg dat je die gemakkelijk kunt uitladen.

TIP
Plan je bezoek,
als dat kan, op een
werkdag. Zo vermijd
je de drukte van
het weekend.

Los je afval in deze volgorde:

1
2
3

Rode groep

BADGE-GEBRUIKERS
KMO's, zelfstandigen, scholen en verenigingen *, OCMW's, rusthuizen, toekomstige inwoners,
eigenaars van tweede verblijven en mensen met een eigendom in de gemeente zonder er te wonen,
hebben vanaf 1 maart 2016 een badge en identiteitskaart nodig voor een bezoek aan het recyclagepark.

Oranje groep
Groene groep

Vraag vóór je eerste
bezoek een badge aan
in het gemeentehuis of
via www.mirom.be.
De badge kost 5 euro.

weegbrug

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

eID

eID

DUID AAN OP HET SCHERM WELK AFVAL JE BIJHEBT

€

betaalautomaat (pasmunt of bancontact)

eID gebruik hier je elektronische identiteitskaart
eID

1 Rode groep
2 Oranje groep
Groene
groep
groep
3 Rode

eID

(brandbaar afval per kg)

TIP

eID

(eerste 1.000kg gratis)
€

€

eID

eID

(gratis)

TIP
Te voet of met de fiets? Dat kan, meld je
aan met je identiteitskaart en druk dan op
de daartoe voorziene knop van de weegbrug.
Pas dan sta je veilig op de weegbrug.

Hulp nodig?
De parkwachter helpt je
graag verder met eventuele
vragen, maar mag je ook
terechtwijzen.

TIP
eID

2

KIES DE JUISTE INGANG EN MELD JE
AAN MET JE IDENTITEITSKAART
Ingang met weegbrug

STAP

1
2

de rode groep
de oranje groep

3

Afval achterlaten in een
verkeerde container
wordt aanzien als sluikstorten en wordt beboet.

Plan diftar-recyclagepark Koekelare

Ingang zonder weegbrug
enkel voor particulieren met

4

alleen afval uit de groene groep

of personen met een badge

BETAAL AAN DE BETAALAUTOMAAT
Staat er op het ticket vermeld dat je moet betalen? Ga dan naar de betaalautomaat en betaal
met bancontact of muntstukken vanaf 5 eurocent. Pas dan kun je het park verlaten.

TIP
Geen gepast geld? Het teveel wordt bijgehouden
voor een volgend bezoek. Via de betaalautomaat
kun je ook kiezen om een bepaald saldo op te laden.
Handig bij regelmatige bezoeken, of wanneer je
niet altijd geld of bancontact bij je hebt.

eID

Ingang zonder weegbrug
eID

Ingang met weegbrug

STAP

5

EN LOS IN DE
JUISTE VOLGORDE

1
2
3

Een vlot bezoek aan het recyclagepark

eID

STAP

SORTEER
JE AFVAL

Wist je dat je vooraf een bepaald bedrag kan opladen? Zo
hoef je niet telkens geld mee te
geven met de werknemers. Let
wel, het saldo is enkel geldig
op dat recyclagepark.

VERLAAT HET PARK MET JE IDENTITEITSKAART

✓ Bij elk bezoek heb je de badge nodig samen met de identiteitskaart van de persoon die het afval brengt.
✓ Gebruikers van een badge nemen altijd de ingang met weegbrug.
✓ Badge-gebruikers betalen vanaf de eerste kilo voor het afval uit de rode en oranje groep (zie tabel).
Het afval uit de groene groep blijft gratis.
✓ De betaling gebeurt vanaf 1 maart via de betaalautomaat op het reclyclagepark.
✓ Elke weging wordt afgerond tot op 5kg. Het ticket geldt als factuur.
✓ Samengestelde voertuigen, waarvan elk individueel voertuig niet langer is dan 9 m,
moeten rekening houden met een langere weeg- en lostijd.
✓ Individuele voertuigen (bv. bestelwagen, aanhangwagen) langer dan 9 m worden
omwille van hun lengte niet toegelaten. Meer info bij de milieudienst van Koekelare,
051 61 04 86 of robrecht.hindryckx@koekelare.be.
✓ Zware voertuigen van meer dan 5 ton kunnen enkel op woensdagvoormiddag aanvoeren.
Ondernemers zijn wettelijk verplicht om te sorteren.
Voortaan kun je terecht op elk diftarpark van MIROM (Wervik, Wevelgem, Menen, Houthulst,
Roeselare, Torhout, Wingene, Zonnebeke en nu ook Koekelare).

Elke weging
wordt afgerond
tot op 5 kg.

Ben je een badge-gebruiker en kom je met verschillende afvalsoorten zoals tuinafval,
brandbaar grofvuil, steenpuin en plastics? Dan moet je tussen het lossen van de verschillende
soorten telkens de weegbrug op het park passeren. Doe je dit niet, dan betaal je alle afval
aan het hoogste tarief. Voor elke afvalsoort is er een andere prijs. Los altijd eerst het afval
uit de rode groep (perscontainer).

* Erkende jeugdverenigingen met een vast lokaal krijgen net als gezinnen een vrijstelling van 1000 kg voor de oranje groep.
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