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Assenede
Waar kan ik
mijn zakken aankopen?
De asbestzakken kunnen betaald worden op de
gemeentelijke milieudienst tijdens de openingsuren
van het gemeentehuis. Je ontvangt een bewijs waarmee je
de zakken kan ophalen op het gemeentelijk recyclagepark.
De asbestzakken kan je zowel cash als elektronisch betalen
op de gemeentelijke milieudienst.
Openingsuren gemeentehuis:
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Voormiddag
9.00 - 12.00
9.00 - 12.00
9.00 - 12.00
9.00 - 12.00
9.00 - 12.00

Namiddag
gesloten
14.00 - 16.00 en 17.00 - 18.45
14.00 - 16.00
gesloten
gesloten

Hoeveel zakken kan ik aankopen
en wat kost mij dat?
Er worden maximum 2 asbestplatenzakken per adres
verkocht. Kostprijs per zak bedraagt 30 euro. Je ontvangt 2
gratis PBM-kits bij de aankoop van 1 of 2 asbestzakken.
De gratis kleine asbestzakken kan je verkrijgen op het
gemeentelijk recyclagepark. Max. 1 zak per bezoek aan het
recyclagepark.
Openingsuren recyclagepark:
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

Voormiddag
gesloten
9.00 - 12.00
9.00 - 12.00 (enkel asbest)
9.00 - 12.00
gesloten
9.00 - 12.00

Namiddag
gesloten
13.00 - 17.30
13.00 - 17.30
gesloten
13.00 - 17.30
13.00 - 16.30

Vragen?

Opgelet!
Asbesthoudend afval (eterniet) kan je voortaan ENKEL nog aanvoeren op woensdag na telefonische afspraak van 9.00 uur tot 12.00 uur. Ander afval zal op
deze momenten NIET worden aanvaard.

Kan ik extra veiligheidskits bekomen?
Een bijkomende PBM-kit kost 10 euro eveneens te betalen op de gemeentelijke milieudienst.

Hoe vraag ik
‘inname openbaar domein’ aan?
Info: technische dienst, 09 341 95 95,
technischedienst@assenede.be

Ophaalkalender 2020 voor
asbestplatenzakken en/of-bigbags
in Assenede
week 6 (03/02-07/02), week 10 (02/03-06/03),
week 15 (06/04-10/04), week 19 (04/05-08/05),
week 23 (01/06-05/06), week 28 (06/07-10/07),
week 32 (03/08-07/08), week 36 (31/08-04/09),
week 41 (05/10-09/10), week 45 (02/11-06/11).

Let op!
De aanvragen voor ophaling moeten ten laatste
ingediend worden bij IVM de donderdag voor de
ophaalweek via de website www.ivmmilieubeheer.be.

09 218 90 17
In samenwerking met:

asbest@ivmmilieubeheer.be
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