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Sint-Laureins
Waar kan ik mijn
zakken aankopen?
De grote platenzakken (bigbags) worden
verkocht op volgende plaatsen:
1/ Op het recyclagepark tijdens de openingsuren. Het is
de bedoeling dat je vooraf bij de parkwachter aangeeft
dat je een bigbag wenst en welk formaat. Aan de betaalzuil dient de inwoner dan onmiddellijk te betalen met een
bankkaart, of met muntstukken (Er worden geen bankbiljetten aanvaard).
2/ Bij de dienst burgerzaken (Dorpsstraat 91, Sint-Laureins) kan je tijdens onderstaande openingsuren de asbestzakken kopen. Je kan betalen via bancontact.
Dienst burgerzaken is open van maandag tot vrijdag van
9.00 – 12.00 u, op woensdag en donderdag ook nog van
13.30-16.30 en op dinsdag van 13.30 – 19.30 u.

Hoeveel zakken kan ik aankopen
en wat kost mij dat?
 een asbestplatenzak met een klein volume
(± 220 cm lang x 110 cm x 30 cm): 30 euro
 een asbestplatenzak met een groot volume
(± 320 cm lang x 123 cm x 30 cm): 30 euro
 een bigbag (1m³) voor asbestleien: 30 euro
 De kleine zakjes voor aanleveren op het recyclagepark
zijn altijd gratis. En eveneens te verkrijgen op het recyclage park, dienst burgerzaken of milieudienst.

Vragen?

Kan ik extra veiligheidskits bekomen?
Extra PBM-kits zijn gratis te bekomen op het recyclagepark en het gemeentehuis. Max. 2 kits per keer.

Hoe vraag
‘inname openbaar domein’ aan?
Wanneer de bigbags op het voetpad of de openbare weg
worden geplaatst dient er een signalisatievergunning te
worden aangevraagd bij de gemeente. Dit gebeurt best
3 weken voorafgaandelijk aan de ophaling van de zakken. Het aanvraagformulier is te downloaden via www.
sint-laureins.be (zie ‘Wonen en bouwen’ en bij ‘Openbaar
domein’).

Ophaalkalender 2020 voor
asbestplatenzakken en/of-bigbags
in Sint-Laureins:
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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