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Let op: nieuw rekeningnummer 
op je Diftar aanslagbiljet!

BE97 0910 2255 4549



IVLA volgt de vuilnisophaling in real time op. Dit betekent dat we je meer, beter en 
sneller kunnen informeren indien je een vraag hebt over een ophaling. Aarzel dus 
niet om de IVLA-infolijn te bellen.

Wist je dat je via de IVLA-infolijn ook extra services kan aanvragen? Zo kan je:

• een compostvat bestellen en aan huis laten leveren,
• asbestplaatzakken bestellen en hechtgebonden asbest aan huis laten ophalen,
• ophalingen op afroep reserveren voor grof vuil,
• ...

De IVLA-infolijn is iedere werkdag bereikbaar tussen 8.00 en 18.00 uur.  
Op zaterdag kan je ons bereiken tussen 9.00u en 12.00 uur.

Vragen?
Bel gratis de IVLA-infolijn: 0800 90 270

INTERGEMEENTELIJKE INNING VOOR DIFTAR AANSLAGBILJET

IVLA streeft steeds naar een betere dienstverlening, ook voor onze partners. Daarom innen wij voortaan het 
Diftar aanslagbiljet voor jouw lokaal bestuur.

Wat verandert er voor jou als inwoner?

• Je schrijft het verschuldigde bedrag over naar een nieuw rekeningnummer: BE97 0910 2255 4549
• Je kan bij de IVLA-infolijn terecht met alle vragen over je factuur: 0800 90 270

Wil je je afvalproductie opvolgen? 

Dat kan via je persoonlijk portaal op www.ivla.be.

1. Zorg ervoor dat je het rijksregisternummer van het gezinshoofd bij de hand hebt.
2. Registreer je op www.ivla.be en vraag een wachtwoord aan.
3. Met dit wachtwoord kan je inloggen en je eigen afvalproductie volgen.



RESULTATEN MOBIELE CAMERA’S 
AAN GLASBOLSITES IN 2021

De ervaring leert ons dat glasbolsites sluikstort- 
gevoelige plaatsen zijn. Daarom zetten we  
verplaatsbare camera’s in op verschillende glasbol-
sites, in samenwerking met de lokale besturen. Zo 
kunnen we effectief optreden tegen sluikstort en 
zwerfvuil.

In 2021 werden aan de hand van de camerabeelden 
281 overtredingen vastgesteld in onze regio. We 
hopen dit cijfer in de toekomst fors te zien dalen. 

Hou het netjes rond de glasbol!

 houden
containers

Glas-

proper.

hun

graagomgeving

Laat geen  
afval achter. Vermijd  

een boete.
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ASBESTCEMENT VERPAKT AANLEVEREN OF  
LATEN OPHALEN

Verpakt aanleveren op het recyclagepark

Sinds 1 juli 2021 moet asbest vooraf verpakt worden om naar het  
recyclagepark te brengen. Op die manier vermijden we dat er schadelijke 
stoffen vrijkomen tijdens het transport, wat veiliger is voor jezelf en 
onze parkwachters. Ga steeds voorzichtig te werk.

• Gebruik doorzichtige zakken of plastic folie (min. 100 micron, liever 
150 micron) en plak deze goed af met stevige plakband.

• Je kan deze zakken verkrijgen in het recyclagepark of bij IVLA.

Ophaling asbest aan huis

Heb je grote hoeveelheden asbestcementhoudende golfplaten?  
Reserveer dan een ophaling op afroep via 0800 90 270. 

Vanaf 1 maart 2022 bieden we de eerste afroep gratis 
aan. Daarin zit inbegrepen: 

• De levering aan huis van 1 asbestplatenzak  
of 1 kuubzak en 2 asbestpreventiekits.

• De ophaling en verwerking van het aangeboden 
asbestcement.

Je kan meerdere keren per jaar een ophaling op afroep 
voor asbest reserveren, maar enkel de eerste afroep is 
gratis. Vanaf de tweede afroep bedraagt de kostprijs 
30 euro per afroep. 

LET OP: Per bijkomende zak wordt telkens 30 euro 
aangerekend. Bijkomende asbestpreventiekits zijn 
beschikbaar aan 10 euro per stuk. 

Ophaling asbestdaken bij landbouwers

Land- en tuinbouwers kunnen zich aanmelden bij de 
OVAM om hun gedemonteerde asbestdaken gratis aan 
huis te laten ophalen. Het naar beneden halen van de 
golfplaten of -leien behoort niet tot de dienstverle-
ning van de OVAM. 

Actieve landbouwers, maar ook gepensioneerde land-
bouwers en landbouwers in bijberoep kunnen gebruik 
maken van deze ophaling. Meer info op  
https://www.ovam.be/land-en-tuinbouwers.

Als je je wilt aanmelden, moet je beschikken over:

• een landbouwnummer,  
• een btw-nummer,
• een exploitatienummer.

Gooi de asbestmaterialen niet in de container. 
Leg de verpakte asbestmaterialen  
voorzichtig neer.

Breek het asbestmateriaal niet.
Verpak het asbestmateriaal in zijn geheel  
in asbestfolie, ook grote stukken.

Verpak de asbestmaterialen thuis, niet hier.
Leg enkel verpakte asbestmaterialen  
in de container.

Adem asbestveilig.
Zet best een FFP3-masker op.

IK BRENG ASBEST 
       VEILIG NAAR 
           HET RECYCLAGEPARK

 

#O
MDAT HET

 Meer info: www.asbestinfo.be

FFP3



RECYCLAGEPARK BELASTINGSREGLEMENT

15 gratis beurten per gezin - het recyclagepark is toegankelijk voor:

• Alle personen die ingeschreven zijn in het bevolkings-, wacht- of vreemdelingenregister van  
Brakel of Horebeke en de belastingplichtigen op tweede verblijven. Mits inbrenging van de 
eigen elektronische identiteitskaart of badge. Ter controle kunnen de recyclagepark- 
wachters de identiteitskaart vragen en controleren. De 15 gratis beurten per gezin zijn 
geldig van 1 januari tot en met 31 december;

• Personen die niet zijn ingeschreven in het bevolkings-, wacht- of vreemdelingenregister in 
Brakel en Horebeke en die een woning te Brakel of Horebeke hebben gekocht of gehuurd;

• Voor instellingen gelinkt aan overheden en schoolinstellingen via toegangsbadge;
• Voor verenigingen met clublokaal (in eigendom of in huur) in Brakel of Horebeke via  

toegangsbadge;
• Voor hen die een vakantiewoning uitbaten en niet gedomicilieerd zijn in Brakel of Horebeke;
• Erfgenamen van overleden inwoners van Brakel of Horebeke voor het opruimen van de 

woning (gedurende 3 maanden na aanvraag en max. 1 erfgenaam).

PER AANVOERBEURT WORDT HET AANTAL BEUR-
TEN IN MINDERING GEBRACHT WAARBIJ VOLGEN-
DE REGELS WORDEN GEHANTEERD:

Categorie 1:  
fietsers, voetgangers, personenwagens en andere 
voertuigen <1m80 hoogte - 1 beurt

Categorie 2:  
personenwagens en andere voertuigen >1m80 
hoogte of personenwagens en andere voertuigen met 
aanhangwagen <1m80 - 2 beurten

Categorie 3:  
personenwagens en andere voertuigen >1m80 en 
met aanhangwagen of personenwagens en andere 
voertuigen met aanhangwagen >1m80 - 3 beurten

 
 
  

Indien je enkel luierafval aanbrengt, wordt er geen 
gratis beurt in mindering gebracht.

Indien je grof huisvuil en/of landbouwfolie aan-
brengt, wordt enkel de “BELASTING GROF HUISVUIL 
OF LANDBOUWFOLIE” aangerekend en worden je 
gratis beurten niet in mindering gebracht.



LET OP: Het aanbieden van landbouwfolie kan enkel in de 
maanden februari, mei en november. Voor meer informatie:  
www.brakel.be.

OPEN OP AFSPRAAK

VAN APRIL TOT EN MET SEPTEMBER

Voormiddag Namiddag

Dinsdag 13.00 - 16.30

Woensdag 8.00 - 12.00 13.00 - 19.30

Donderdag 13.00 - 16.30

Vrijdag 8.00 - 12.00 13.00 - 16.30

Zaterdag 8.00 - 12.00 13.00 - 16.30

VAN OKTOBER TOT EN MET MAART

Voormiddag Namiddag

Dinsdag 13.00 - 16.30

Woensdag 8.00 - 12.00 13.00 - 16.30

Donderdag 13.00 - 16.30

Vrijdag 8.00 - 12.00 13.00 - 16.30

Zaterdag 8.00 - 12.00 13.00 - 16.30

TIPS

• Aanbieden binnen het gereserveerde tijdsblok. 
• Respecteer de aanwijzingen van de parkwachters.
• Sorteer je afval zoveel als mogelijk reeds vooraf zodat 

je bezoek op het recyclagepark beperkt blijft. 
• Breng je ID-kaart mee!

Het recyclagepark is uitsluitend open  
op afspraak. Reserveer een tijdsblok via  
www.brakel.be, 0800 90 270 of via de  
QR-code. Gelieve je ID-kaart en nummer-
plaat van de wagen bij de hand te nemen 
voor het maken van een afspraak.

RECYCLAGEPARK ALGEMENE BELASTING
(geen grof huisvuil of landbouwfolie)

Na de 15 gratis beurten per gezin betaalt men per beurt volgende belasting:

• 16e t.e.m. 18e beurt: 3 euro/beurt
• 19e t.e.m. 21e beurt: 5 euro/beurt
• Vanaf 22e beurt: 10 euro/beurt

RECYCLAGEPARK BELASTING GROF HUISVUIL OF LANDBOUWFOLIE 

Bij het aanbrengen van grof huisvuil of landbouwfolie (eventueel met ander afval):

• categorie 1: 5 euro
• categorie 2: 10 euro
• categorie 3: 15 euro

Van zodra de gratis beurten zijn opgebruikt, komt bovenop de “BELASTING GROF HUISVUIL OF LANDBOUW-
FOLIE” ook nog de “ALGEMENE BELASTING”. Dit wordt eveneens aangerekend op de diftarfactuur.

Extra beurten worden aangerekend op de diftarfactuur. 

Je ontvangt een ticket aan de toegangszuil van het 
recyclagepark dat je voorlegt aan de toezichter ter 
controle.



Stop je papier en karton in een gesloten kartonnen doos om
te vermden dat het wegwaait. Zo hou je je buurt proper!

Laat je papier
niet vliegen.
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