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Sluiting recyclagepark Sint-Lenaarts 
Nog tot maandag 30 december a.s. kan je terecht op het recyclagepark van Sint-Lenaarts.  

Vanaf 1 januari 2020 sluit dit recyclagepark definitief. 

Het park voldoet immers niet meer aan de huidige behoefte om maximale service te 
bieden aan de bezoekers. Verder staat de exploitatiekost niet in verhouding tot het aantal 
bezoekers van het recyclagepark.  

Brecht is weliswaar een uitgestrekte gemeente met veel inwoners, maar  
2 recyclageparken volstaan om een goede dienstverlening te kunnen bieden aan de 
inwoners. Inwoners van Brecht kunnen bovendien nog steeds terecht op alle andere 
recyclageparken van regio noord.

We voeren vanaf 1 januari 2020 een aanpassing door van de tarieven voor de betalende 
fracties op het recyclagepark en de tarieven voor de diftar-ophaling van gft en  huisvuil. 

IGEAN werkt voor jouw gemeente tegen kostprijs. Dat wil in de praktijk zeggen dat kosten én 
opbrengsten één op één worden afgerekend met je gemeente. 

Een heleboel directe en indirecte elementen beïnvloeden de kosten voor de inzameling 
en verwerking van ons afval. Denk maar aan de hogere brandstofprijzen, de kost van 
files waar onze ophaalwagens in belanden, de indexering van de lonen en de verhoging 
van werkingskosten voor onderhoud en infrastructuur. Het deel van de kostprijs die we 
rechtstreeks aanrekenen aan inwoners is daarentegen niet mee geëvolueerd. 

Aangezien de opbrengsten niet volstaan om de kosten te dekken, moet jouw 
gemeentebestuur jaarlijks een som vrijmaken om de werking van zowel het recyclagepark als 
de afvalophaling te kunnen financieren. 

DIFTAR is de afkorting van geDIFferentieerde TARifering en past het eerlijke principe "De 
vervuiler betaalt, de voorkomer bespaart" toe. Hoe minder afval je meegeeft, hoe minder je 
moet betalen. 

Met dit systeem hopen we zoveel mogelijk afvalpreventie en scheiding aan de bron te 
stimuleren. Door bepaalde afvalstoffen uit het huishoudelijk afval te halen, kunnen ze 
hergebruikt, gecomposteerd of gerecycleerd worden en wordt er minder afval afgevoerd naar 
de verbrandingsoven. 

Omdat de huidige tarieven sinds de invoering van het diftarsysteem niet meer werden 
aangepast was het tijd om deze bij te sturen. Zo passen we het principe ‘de vervuiler betaalt’ 
terug juister toe, want hetgeen jouw gemeente uit de algemene middelen moet bijleggen 
daalt. Inwoners die nog onvoldoende sorteren betalen meer door het verhoogd tarief.

Weer een reden méér om goed te sorteren!

Het stijgen van de kosten voor de exploitatie mag niet alleen leiden tot hogere tarieven voor 
de inwoner. IGEAN neemt ook zijn verantwoordelijkheid om de afvalinzameling zo efficiënt 
mogelijk te organiseren. De parkwachters worden bijvoorbeeld intergemeentelijk ingezet om 
ziekte en verlof op te vangen. En op elk park zetten we het aantal mensen in dat noodzakelijk 
is, niet meer of niet minder.

Vanaf 1 januari sluit het recyclagepark van Sint-Lenaarts. Ook die beslissing heeft met 
efficiëntie te maken, weliswaar nadat samen met de gemeente werd onderzocht of de 
dienstverlening kon gegarandeerd worden.

De komende periode zal IGEAN samen met de gemeenten ook onderzoeken of een verdere 
afstemming van de openingsuren van de parken in de regio ten opzichte van elkaar kan 
leiden tot meer efficiëntie. Bovendien zullen we voor de inzamelingen aan huis een regionale 
oefening maken om alle afvalophalingen op elkaar af te stemmen.

Wijziging tarief ophaling aan huis via container
Het bedrag dat je terugvindt op je afrekening, is als volgt samengesteld:
✓ Gebruiksrecht: Voor het gebruik van een container en de dienstverlening betaal je maandelijks een vast bedrag. Dit bedrag is afhankelijk van de grootte van de container. 
✓ Bedrag per lediging: Er wordt een bedrag aangerekend per keer dat je de container aanbiedt.
✓ Bedrag voor de aangeboden hoeveelheid afval: Voor de verwerking van het afval betaal je een bedrag per kilogram. Minder afval aanbieden betekent minder betalen. 

Nieuwe tarieven vanaf 1 januari 2020
tarief per container, voor huisvuil en gft 40 l 120 l 240l

• gebruiksrecht (per maand) € 0,25 € 0,90 € 1,50

• per lediging € 0,12 € 0,30 € 0,60

Nieuwe drempelbedragen
Om tegemoet te komen aan de vragen die we van onze inwoners hebben ontvangen, hebben we beslist om de drempelbedragen te verlagen. 

40 l 120 l 240 l

6 euro 8 euro 12 euro

Als het saldo van je voorschot onder het drempelbedrag komt, sturen we je een nieuwe  betalingsuitnodiging. Het voorschot wordt  dan berekend volgens het principe van de slimme 
factuur.  Het geraamde verbruik is gebaseerd op je reëel verbruik van de afgelopen periode. Deze bedragen gelden zowel voor gft- en huisvuilcontainers en worden opgeteld als je 
meerdere containers hebt.

Wat verandert er in 2020?

In deze extra editie van de Afvalkrant vind je een heleboel informatie 
en nieuwigheden over alle recyclageparken waar jij als inwoner van één 
van de IGEAN-gemeenten van regio noord terecht kan. De gemeenten 
die tot regio noord behoren zijn Brasschaat, Brecht, Essen, Kalmthout, 
Kapellen, Schilde, Stabroek, Wuustwezel en Zoersel. 

Enerzijds vind je in deze special heel wat praktische informatie over de 
aangepaste tarieven voor betalende fracties op de recyclageparken en de 
sluiting van het recyclagepark van Sint-Lenaarts. 

Daarnaast lees je alles over de aangepaste tarieven voor de ophaling aan 
huis van gft en huisvuil via containers.

huisvuil gft

• tarief per kg € 0,25 € 0,10

Contacteer ons via 0800 146 46 voor al je vragen over huis-aan-huisinzameling via container:  
ander formaat container, betaling voorschot, container niet geledigd,…



2  |  

Wanneer zijn onze recyclageparken gesloten?

Onze recyclageparken zijn gesloten op zondagen en andere (feest-)dagen: 1/1, Paasmaandag, O.H. Hemelvaart, 1/5, 2/5, Pinkstermaandag, 11/7, 21/7, 15/8, 1/11, 11/11, 24/12 (vanaf 12u), 25/12, 26/12 en 31/12 (vanaf 12u).
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Op elk recyclagepark 
geldt een strikt 
rookverbod

Recyclageparken Brecht
Brecht - Ringlaan 12, 2960 Brecht

OPENINGSUREN
maandag gesloten
dinsdag 9 - 12 u 13 - 17 u
woensdag - 13 - 19 u
donderdag - 13 - 17 u
vrijdag 9 - 12 u 13 - 17 u
zaterdag 9 - 16 u

Sint-Job-in-‘t-Goor - Kattenhoflaan 102 b, 
2960 Brecht

OPENINGSUREN
maandag - 13 - 17 u
dinsdag 9 - 12 u 13 - 19 u
woensdag 9 - 12 u -
donderdag gesloten
vrijdag 9 - 12 u 13 - 17 u
zaterdag 9 - 16 u

Recyclagepark Wuustwezel
Polderstraat 68, 2990 Wuustwezel

OPENINGSUREN
maandag gesloten
dinsdag 9 - 12 u -
woensdag 9 - 12 u 13 - 19 u
donderdag 9 - 12 u 13 - 17 u
vrijdag - 13 - 17 u
zaterdag 9 - 16 u

Recyclagepark Schilde
Rozenhoek 6, 2970 Schilde

OPENINGSUREN
maandag - 13 - 17 u
dinsdag 9 - 12 u 13 - 17 u
woensdag - 13 - 17 u
donderdag 9 - 12 u 13 - 19 u
vrijdag gesloten
zaterdag 9 - 16 u

Recyclagepark Zoersel
De Maey 1, 2980 Zoersel

OPENINGSUREN
maandag gesloten
dinsdag 9 - 12 u 13 - 17 u
woensdag gesloten
donderdag 9 - 12 u 13 - 17 u
vrijdag 9 - 12 u 13 - 19 u
zaterdag 9 - 16 u

Recyclagepark Brasschaat
Ploegsebaan 275A, 2930 Brasschaat

OPENINGSUREN
maandag - 13 - 19 u
dinsdag 9 - 12 u 13 - 17 u
woensdag 9 - 12 u 13 - 17 u
donderdag 9 - 12 u 13 - 17 u
vrijdag gesloten
zaterdag 9 - 16 u

Recyclagepark Kapellen
Kapelsestraat 235, 2950 Kapellen

OPENINGSUREN
maandag - 13 - 19 u
dinsdag - 13 - 17 u
woensdag 9 - 12 u 13 - 17 u
donderdag gesloten
vrijdag 9 - 12 u 13 - 17 u
zaterdag 9 - 16 u

Recyclagepark Stabroek
Krekelberg 30, 2940 Stabroek

OPENINGSUREN
maandag gesloten
dinsdag 9 - 12 u 13 - 17 u
woensdag - 13 - 17 u
donderdag 9 - 12 u 13 - 19 u
vrijdag 9 - 12 u -
zaterdag 9 - 16 u

Recyclagepark Kalmthout
Galgenheiken 7, 2920 Kalmthout

OPENINGSUREN
maandag - 13 - 17 u
dinsdag - 13 - 19 u
woensdag 9 - 12 u 13 - 17 u
donderdag gesloten
vrijdag 9 - 12 u 13 - 19 u
zaterdag 9 - 16 u

Recyclagepark Essen
Rijkmakerlaan 53, 2910 Essen

OPENINGSUREN
maandag gesloten
dinsdag 9 - 12 u 13 - 17 u
woensdag 9 - 12 u 13 - 17 u
donderdag - 13 - 19 u
vrijdag 9 - 12 u 13 - 17 u
zaterdag 9 - 16 u

Wijziging tarieven recyclageparken
Vanaf 1 januari 2020 zullen de tarieven van de betalende fracties wijzigen  
op de recyclageparken in regio noord. 

fractie particulier, 2e verblijf 
verenigingen, scholen, … KMO

• grofvuil
• gemengd bouw- en sloopafval
• cementgebonden asbesthoudend afval

0,25 euro/kg 0,25 euro/kg

• kalkplaten
• cellenbeton 
• vlak glas
• grond
• zuiver steenpuin
• groenafval
• hout

0,04 euro/kg 0,08 euro/kg

• piepschuim (zak 1500 l) - 5 euro/zak

• plastic folie (zak 400 l) - 4 euro/zak

Jaarlijks gratis vrijstelling !
Per gezin mag je jaarlijks volgende hoeveelheden gratis binnen brengen in het recyclagepark:
• groenafval: 300 kg 
• asbesthoudend afval: 1.000 kg
De vrijstelling wordt automatisch verrekend nadat het groenafval of asbesthoudend afval gewogen 
is. Een gezin bestaat uit alle personen die in het bevolkingsregister aan elkaar gekoppeld zijn via het 
‘gezinshoofd’.
Vrijstellingen kunnen niet opgebouwd worden. Dit wil zeggen dat de niet gebruikte vrijstelling op het 
einde van elk jaar vervalt. Ze kan dus niet overgedragen worden naar een volgend jaar.

Vragen, suggesties,  
opmerkingen? 

Onze parkwachters staan steeds voor je klaar om je te 
helpen met je sorteervragen. Je kan ze herkennen aan hun 
oranje IGEAN-outfit!

Waarom een tariefverhoging? 
De exploitatie van een recyclagepark kost geld. IGEAN of je gemeente houdt hier 
dus niets  aan over. Enkele afvalfracties leveren geld op zoals metalen of papier 
& karton. Maar de meeste afvalfracties kosten geld. Voor sommigen moet je als 
inwoner betalen. 

Hetgeen je betaalt is echter niet altijd voldoende om de kost voor de afvoer en 
verwerking ervan te dekken. De tarieven zijn immers ook zo bepaald om alle 
inwoners op een zo goed mogelijke manier te doen sorteren. 

Daarom betaal je veel voor afval dat niet gerecycleerd kan worden, zoals grofvuil. 
Andere afvalfracties zijn goedkoop, de meeste gratis. Als we alle kosten en 
opbrengsten samentellen kost de exploitatie van een recyclagepark nog steeds 
17,7 euro per inwoner per jaar. Een gemeente met bijvoorbeeld  
15.000 inwoners betaalt dus per jaar gemiddeld 265.500 euro voor de exploitatie 
van het recyclagepark.

Wat leggen de gemeenten  
dus gemiddeld jaarlijks bij?  

17,70 euro per inwoner per jaar

Gemiddelde bijdrage bezoekers:  
5,78 euro per inwoner per jaar

Gemiddelde kosten exploitatie:  
23,48 euro per inwoner per jaar


