
SINT – AGATHA - BERCHEM 
 

 

WAT DOEN MET ONS GROF VUIL IN 2017? 
 

BEVORDER HET HERGEBRUIK! 

Indien de voorwerpen hergebruikt kunnen worden, denk aan de give-box of bel naar een 

CARITATIEVE instelling (Spullenhulp, oxfam, enz …) 
 

GEWESTELIJK AFVALPARK 

De twee regionale afvalparken: 1, Rupelstraat (aan de Van Praetbrug), en 676, Britse 

Tweedelegerlaan zijn open van (de kosteloosheid is beperkt tot 3m
3
 per dag) : 

Zondag-Maandag 14u00 – 20u00 

Dinsdag-Woensdag 09u00 – 20u00 

Donderdag-Vrijdag-Zaterdag 09u00 – 16u00 
 

THUIS ophaling van grofvuil (geen bouwafval)  door Brussel-Net 
1. U moet maar een afspraak maken met het Agentschap Brussel-Net (ABN): 0800 981 81. 

2. U kunt ook u inschrijven bij de dienst Leefmilieu  (tel 02 464 04 40) voor een vaste ophalingsdata van 

het ABN, ten laatste één week vóór de voorziene datum: 

2  januari 2017 3 juli  2017 

6  februari 2017 7 augustus 2017 

6 maart 2017 11 september 2017 

3 april 2017 2 oktober 2017 

8  mei 2017 6 november 2017 

12 juni 2017 4 december 2017 

Algemene voorwaarden voor de ophaling huis aan huis van grofvuil: 

- een aanwezigheid is vereist bij de thuisophaling van grof huisvuil 

- deze ophalingen gebeuren tussen 7u en 14u. 

- elk gezin heeft recht op de gratis ophaling van 3 m³ grofvuil/jaar. 

- voor de ophaling van elke bijkomende m³ zal 27,23 EUR
 
worden aangerekend. 

 

CONTAINERCAMPAGNES 

Alleen afval dat niet aan het gebouw verbonden is: een deur of een inbouwkast zijn 

bouwafval!  Op de volgende data worden bovendien containers ter beschikking gesteld: 

-      van 20 tot 23 maart 2017 

-      van 23 tot 26 oktober 2017 

Tussen 9u en 18u: 

 maandag: de Selliers de Moranvillelaan / Broekweg 

 dinsdag: ‘T Hof te Overbeke 

 woensdag: Koning Boudewijnplein 

 en donderdag: Initiatiefplein. 

De containercampagnes zijn uitsluitend voorbehouden aan de inwoners van Sint-Agatha-Berchem. 

Uw identiteitskaart zal worden gevraagd. 

 

CHEMISCH AFVAL 

De container voor chemisch afval is elke donderdag toegankelijk van 12u30 tot 18u30, 

behalve tijdens de feestdagen. 
 

OPGELET! 

Ontdoet u op een correcte manier van uw afval! Elk sluikstort zal streng worden bestraft: 
PRO JUSTITIA naar de Procureur des Konings en belastingheffing: van € 100,00 tot € 200,00! 

 

INFO’S :DIENST LEEFMILIEU  02 464 04 40 of 02 464 04 41 


