Recyclagepark
Online afsprakensysteem recyclagepark

Voortaan maak je een afspraak bij afvalbeheerder Intradura om toegang tot het recyclagepark te krijgen en niet
langer via de gemeente.
Reserveren is verplicht en kan het eenvoudigst digitaal via intradura.mijnrecyclagepark.be.
Je krijgt enkel toegang met identiteitskaart of een toegangsbadge (gemeentelijke diensten, scholen of
tweedeverblijvers) via de console aan de ingang.

Tip: open de webpagina in één van deze browsers: Google Chrome, Microsoft Edge of Mozilla Firefox. Er zijn
problemen bij de weergave in Internet Explorer.

Hoe werkt dit systeem?
 Vul je postcode in en selecteer je recyclagepark.
 Kies de dag en het uur voor jouw afspraak. De kleuren geven de beschikbaarheid aan.
 Vul je gegevens in: e-mailadres, naam en voornaam, jouw voertuig en eventuele nummerplaat, jouw
rijksregisternummer (identiteitskaart bij de hand houden). Dit nummer geeft automatisch toegang voor alle
leden van het gezin, die op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn.
 Wanneer je een toegangsbadge van de gemeente hebt, vul je het kaartnummer in.
 Afspraakbevestiging volgt via e-mail. Neem dit mee (op papier of digitaal).

Wil je een volgende afspraak maken?
Van zodra je eerste geregistreerd bezoek op het recyclagepark is gebeurd, kan je een volgende afspraak maken.
Het is niet mogelijk om meerdere reservaties gelijktijdig te doen voor het recyclagepark.

Zijn er problemen, wil je annuleren of heb je hulp nodig bij
je aanvraag?
Je kan tijdens de kantooruren (maandag tot vrijdag tussen 8.30u-12u en 13u-16.30u) bellen naar T 02 334 17 40
(Intradura).
Alleen voor wie niet beschikt over een internetaansluiting is er de mogelijkheid om vanaf dinsdag 2 juni
een telefonische afspraak te maken.

Openingsuren recyclagepark Opwijk:
 Dinsdag, donderdag en vrijdag van 14 tot 18 uur
 Woensdag van 10 tot 18 uur
 Zaterdag van 10 tot 17 uur
 Gesloten op maandag, zondag en feestdagen.

Algemene richtlijnen
 ALLE afvalstoffen zijn toegestaan. Je kan opnieuw terecht met asbestafval in ons recyclagepark. Bekijk
hier de richtlijnen over het aanleveren van asbestafval in het recyclagepark.
 Sorteer vooraf het afval goed in de verschillende fracties.
 GRATIS GEDEELTE:
 Klein Gevaarlijk Afval (KGA)
 Afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA = wit- en bruingoed)
 Hol glas (wit/gekleurd)
 Kurk
 Papier & karton
 Metaal (schroot)
 Gebruikte batterijen
 Kledij
 Oliën, frituurolie/vet
 Herbruikbare materialen
 Gemengde kunststoffen (zacht/hard)
 Huisvuil (restafval) in gemeentelijke huisvuilzak
 GFT in gemeentelijke GFT-zak
 PMD in gemeentelijke PMD-zak
 Zuiver wit piepschuim (isomo)
 Autobanden (personenwagens)
 200 kg asbestafval (indien apart aangeboden)
 BETALEND GEDEELTE (€ 0,16/kg - via weegbrug):
 Gemengd groenafval
 Snoeihout
 Hout
 Grof vuil
 Vlak glas
 Inert materiaal (bouwafval)
 Richtlijnen aanleveren asbestafval:
 Eerste 200 kg asbestafval per gezin en per jaar is gratis.
 Moet apart worden aangeboden en niet gemengd met ander afval.
 Asbest dat wordt aangeleverd op het recyclagepark, moet voortaan verpakt worden in
transparante, plastic folie.
 Bij afvoer naar het recyclagepark: verpak je asbestafval luchtdicht en deponeer het in de verpakking in
de asbestcontainer.
 Grote stukken asbestafval, zoals golfplaten, verpak je in doorzichtige plastic bouwfolie.
Gebruik folie van minstens 100 micron (0,1 millimeter dik). Deze folie vind je onder meer in doehet-zelfwinkels. Sluit goed af met een stevige plakband. Zorg ervoor dat het verpakte asbest vlot
hanteerbaar blijft. Dus maximaal 2 golfplaten per pak.
 Kleinere stukken asbestafval zoals leien, kan je in doorzichtige plastic folie, maar ook in
stevige, transparante plastic zakken verpakken. Verpak ze 2 keer in plastic zakken en sluit goed
af met een stevige plakband. De plastic folie of plastic zakken moet(en) altijd transparant zijn.

 Draag zelf beschermkledij, handschoenen, mondmasker (minimum PP2) en een beschermbril.
 Je kan enkel elektronisch betalen met een bankkaart voor betalende afvalstoffen.
 Verlaagd tarief: elk Opwijks gezin kan jaarlijks maximum 500 kg betalende afvalfracties aanleveren
op het recyclagepark aan een verminderd tarief van € 0,10/kg.

De werking op het recyclagepark wordt aangepast omwille
van coronamaatregelen:
 Bij het aanschuiven blijf je in je wagen zitten.
 Hou er rekening mee dat de parkwachter niet zal helpen bij het openmaken of het lossen van je wagen.
 Wacht op een teken van de parkwachter om het park te betreden.
 Draag verplicht een mondmasker tijdens je bezoek aan het recyclagepark.
 Hou afstand (minstens 1,5m) tot de parkwachter en tot de andere bezoekers.
 Respecteer het werk en de richtlijnen van de parkwachters.
 Wanneer een container vol is, zal je je afval een volgende keer opnieuw moeten aanbieden.
 Tijdens je bezoek vermijd je contact met je gezicht. Was je handen grondig als je thuis bent.
Informeer steeds je buren, vrienden, familieleden die niet beschikken over digitale communicatiemiddelen!

Downloads
 Retributiereglement recyclagepark

Openingsuren
Maandag

gesloten

Dinsdag

van 14:00 tot 18:00

Woensdag

van 10:00 tot 18:00

Donderdag

van 14:00 tot 18:00

Vrijdag

van 14:00 tot 18:00

Zaterdag

van 10:00 tot 17:00

Zondag

gesloten

Volgende week
Maandag 2-08-2021

gesloten

Dinsdag 3-08-2021

van 14:00 tot 18:00

Woensdag 4-08-2021

van 10:00 tot 18:00

Donderdag 5-08-2021

van 14:00 tot 18:00

Vrijdag 6-08-2021

van 14:00 tot 18:00

Zaterdag 7-08-2021

van 10:00 tot 17:00

Zondag 8-08-2021

Sluitingsdagen

gesloten

O.L.V. Hemelvaart
Allerheiligen
Allerzielen
Wapenstilstand
Kerstmis
Tweede kerstdag

zondag 15 augustus 2021
maandag 1 november 2021
dinsdag 2 november 2021
donderdag 11 november 2021
zaterdag 25 december 2021
zondag 26 december 2021

Waar kan je ons bereiken?
Karenveldstraat 34
1745 Opwijk

02 334 17 40

https://intradura.mijnrecyclagepark.be/

