Waar

kunt u uw afval
en grof huisvuil kwijt?

CONTAINERPARK

MOBIEL
CONTAINERPARK

Wenst u zich te ontdoen
van afval, grof huisvuil of
chemische producten?

Op initiatief van de
schepen van Netheid,
Marie-Rose GEUTEN, en
de burgemeester Vincent
DE WOLF, organiseert de
gemeente Etterbeek een
rondreizend containerpark
waar de inwoners van de
gemeente terechtkunnen
met hun grof huisvuil.

Dan kunt u terecht
in een van de drie
containerparken die Net
Brussel ter beschikking
stelt van de Brusselaars.
BRUSSEL-NOORD

Rupelstraat 6
1000 Brussel

BRUSSEL-ZUID

2de Brits Legerlaan 676
1190 Vorst

OUDERGEM			

Waversesteenweg 1860
1160 Oudergem
ZONDAG & MAANDAG

van 14.00 u. tot 20.15 u.
DINSDAG & WOENSDAG

van 9.00 u. tot 20.15 u.
DONDERDAG, VRIJDAG
& ZATERDAG

van 9.00 u. tot 16.15 u.

Het containerpark is
toegankelijk voor alle
Etterbekenaars, ongeacht
de wijk waarin ze wonen.
Een zaterdag per maand
(behalve tijdens de
zomervakantie – zie
kalender op keerzijde)
wordt het containerpark
beurtelings opgesteld van
9 u. tot 14 u. op een van de
volgende locaties:
2de Regiment
Lansierslaan

AANVAARD AFVAL

w środku

Gdzie odnieść specyficzne
odpady i zepsute przedmioty?

PER BEZOEK
PER DAG

Galliërslaan

TER PLAATSE
LATEN ZIEN

Deze dienst wordt
enkel verleend aan
Etterbekenaars boven de
65 jaar of met een attest
van handicap.

PER DAG

AANVAARD AFVAL

2018
Voor bouw- en renovatieafval
moet u betalen!

INFO EN AFSPRAAK:

02 738 09 71
netheid@etterbeek.be
TER PLAATSE
LATEN ZIEN

2x/JAAR

AANVAARD AFVAL

WEGGEEFWINKEL &
GIVEBOX

Hieronder vindt u de
ophaalkalender in functie
van uw straat:

Gebruik onze virtuele weggeefwinkel of ons netwerk
van givebox (weggeefkasten) om te geven in plaats
van weg te gooien!
MEER INFORMATIE :

02 627 27 73
www.weggeefwinkeletterbeek.be
0800 981 81
info@arp-gan.be
www.arp-gan.be
TER PLAATSE
LATEN ZIEN

1x/JAAR

AANVAARD AFVAL

Het grof huisvuil moet op het
voetpad gezet worden, op de
afgesproken dagen en uren.
Voor elke bijkomende m³
betaalt u € 27,23 !

SOLIDAIR
CONTAINERPARK

PROXY CHIMIK

Schrijf je in op
www.solidaircontainerpark.be
en carpool naar het mobiele
containerpark

Chemische producten zijn
gevaarlijk afval dat u naar
een van de inzamelpunten bij u in de buurt kunt
brengen (zie kaart voor de
ophaalpunten en -data).

Déchetterie
Containerpark

Industrieel bouw- en
renovatieafval wordt niet
aanvaard.

VUILNISZAKKEN
BUITENZETTEN

INFO EN AFSPRAAK:

Déchetterie
solidaire So lid air
containerpark

Het afval moet vooraf
gesorteerd worden.

Het Gewest organiseert
een ophaling aan huis voor
alle Brusselaars, zonder
uitzondering.

Ophaling op afspraak
mogelijk van maandag tot
en met vrijdag van 7.30 u.
tot 12 u. of van 13 u.
tot 15 u.

Het grof huisvuil moet op het
voetpad gezet worden, op de
afgesproken dagen en uren.
Voor elke bijkomende m³
betaalt u € 20 .

Edmond Mesenslaan
TER PLAATSE
LATEN ZIEN

OPHALING AAN HUIS

SPULLEN IN
GOEDE STAAT

ZONE 1
groene straten op de kaart
WOENSDAGOCHTEND
WOENSDAGNAMIDDAG
ZATERDAGOCHTEND

ZONE 2
roze straten op de kaart

“ESPACE LIBELLULE”
VAN HET OCMW

Breng vaatwerk, boeken,
speelgoed, huislinnen,
kleding en kleine (lichte)
meubels die in goede
staat zijn naar de Espace
Libellule, waar ze tegen
een kleine prijs verkocht
zullen worden aan hun
doelpubliek.
Kazernenlaan 29
MAANDAG, WOENSDAG, VRIJDAG

van 9 u. tot 11.45 u.
WOENSDAG

van 13.30 u. tot 15.30 u.
ESPACE LIBELLULE:

02 627 21 22
TWEEDEHANDSWINKELS

Kleding en spullen die
in goede staat zijn kunt
u weggeven of verkopen
(Oxfam, Spullenhulp, Troc
International, enz.)

DINSDAGOCHTEND
DINSDAGNAMIDDAG
VRIJDAGOCHTEND

De witte, blauwe (PMD)
en gele (papier/karton)
zakken moeten de avond
voordien na 18 u. of de dag
zelf voor 6 u. buitengezet
worden.
De oranje en groene zakken
moeten de dag zelf voor
12 u. buitengezet worden.
INFO? www.arp-gan.be

COMPOSTEREN
Minder voedselafval
produceren, dat kan door
te composteren! Ga naar
een wijkcompostplaats in
de buurt (zie kaart op de
achterzijde).
MEER INFO?
www.wormsasbl.org

