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● Tuin- en snoeiafval

Tuin- en snoeiafval
Tuin- en snoeiafval is afval uit de tuin zoals maaisel, snoeisel, onkruid, plantenresten, verwelkte bloemen, hooi, bladeren of
dennenappels.

Voorwaarden
Je kan composteerbare zakken gebruiken om je fijn tuinafval (twijgjes, gras, klein snoeisel) in te zamelen. De zakken zijn gemaakt van
een makkelijk afbreekbaar materiaal, waardoor ze na een drietal weken spontaan beginnen te composteren.
Je mag de composteerbare zakken enkel gebruiken voor je tuin- en snoeiafval.
Bundels snoeihout worden meegenomen met de tweewekelijkse ophaling aan huis.

Procedure
Je kunt de composteerbare zakken aankopen op volgende locaties:
 Gemeentehuis, Don Boscostraat 5
 Recyclagepark, Mettenberg 4
 Colruyt Hechtel, Peerderbaan 17
 Novamarkt Eksel, Pundershoekstraat 18

Bedrag
werken voortaan
€ 2,5Gemeente
per rol vooren10OCMW
composteerbare
zakken. op afspraak. Zo kunnen we de social distancing en hygiënemaatregelen
garanderen en gaan we samen veilig vooruit. Plan je bezoek online of telefonisch wanneer dat voor jou het
Bundels
snoeihout
beste
past. worden gratis meegenomen bij de tweewekelijkse ophaling aan huis.

Lees

Uitzonderingen
Opgelet, de parkeerplaatsen bij In den Brand, Kamertstraat, zijn zeer beperkt. Gelieve te parkeren op volgende
parkings:
Volgende
- Parking
zakenPijnven,
zijn geenKiefhoekstraat
tuin- en snoeiafval:
16, 3940 Hechtel-Eksel (nabij fietsknooppunt 272)
- Parking De Schans, Schansplein, 3940 Hechtel-Eksel (fietsknooppunt 515)
- keukenafval
Parking De Hoef, Lupinestraat, 3940 Hechtel-Eksel (fietsknooppunt 516)
etensresten
en oud brood
Dennenstraat 8, 3940 Hechtel-Eksel (tss. knooppunt 256 en 257)
 Parking Sporthal,



 koffiedik
 schillen en resten van fruit, groenten en aardapelen
 vlees- en visresten
 mosselschelpen
 mest van huisdieren
 kattenbakvulling
 boom- en wortelstronken

Regelgeving
Hoe aanbieden?
 Zet groenafvalzakken en bundels snoeihout goed zichtbaar buiten na zonsondergang of voor 06.00 uur 'sochtends de dag van de
ophaling.
 Bied je tuinafval aan in een composteerbare zak met logo van Limburg.net
 Bundel je snoeihout. Los snoeihout wordt niet meegenomen.
 Bundel de takken met natuurtouw
 De takken mogen niet dikker zijn 10 com en niet langer zijn dan 180 cm
 Een bundel mag niet meer dan 25 kg wegen
 Per ophaalbeurt mag maximum 2 m³ aan tuin- en snoeiafval worden aangeboden
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