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Vanaf medio 2016 wordt het restafval in uw straat niet meer met de 
klassieke ophaalwagen opgehaald. Als alternatief werd een zogenaamd 
afvalstraatje geïnstalleerd, twee ondergrondse afvalcontainers be-
stemd voor de inzameling van restafval. De primeur is weggelegd voor 
de wijk Klarre Warre, nadien volgen nog andere buurten.

Ondergrondse afvalcontainers

In deze folder leggen we u graag uit 
hoe dit nieuwe systeem werkt

gemeente schoten
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Wie kan gebruik maken van deze ondergrondse 
containers?

➜ De ondergrondse afvalcontainers in de Filip Bourletstraat staan enkel ter beschikking van de 
bewoners van de Frans Breugelmansstraat, Filip Bourletstraat en Victor Despallierstraat voor het 
deponeren van hun restafval. Papier, karton en groenafval worden nog steeds huis-aan-huis 
opgehaald.  

Vanaf wanneer zal u de ondergrondse 
containers kunnen gebruiken? 

➜ De ondergrondse afvalcontainers kunnen gebruikt worden vanaf 4 januari 2016. Om de 
overgang naar dit nieuwe systeem vlot te laten verlopen kan u tot eind juni 2016 ook uw 
gewone, bordeaux container nog gebruiken. Vanaf 1 juli 2016 organiseert de gemeente geen 
huis-aan-huisophaling meer in uw straat en bent u dus verplicht om over te schakelen op de 
ondergrondse afvalcontainers. 

➜ Wanneer u overschakelt naar het afvalstraatje, vraagt u best zo snel mogelijk via de Groene 
Lijn om de bordeaux container op te halen.

Hebben de ondergrondse containers 
openingsuren?

➜ Een van de voordelen is dat u niet meer gebonden bent aan de wekelijkse ophaalronde, maar 
voortaan zelf het tijdstip bepaalt waarop u uw afval naar de ondergrondse containers brengt. 
Ook tijdens het weekend kan de container gebruikt worden.

Welk bedrag moet u betalen? 
➜ In de vulschuif van de ondergrondse container kan u maximaal 40 liter afval deponeren. Hierop 

is dan ook de kostprijs voor de aanbieders berekend.
➜ U betaalt 1,52 euro per keer dat u de vulschuif van de ondergrondse container gebruikt. Dit is 

het standaardbedrag voor de aanbieding van 40 liter afval en evenveel als voor een huis-aan-
huisophaling. Als u minder dan 40 liter zou aanbieden, betaalt u dus ook hetzelfde bedrag. 

➜ Verder betaalt u een basisbelasting van 1 euro per maand voor het gebruik van de ondergrondse 
afvalcontainers. Indien u tijdens de overgangsperiode voor 1 juli 2016 uw bordeaux container 
nog gebruikt, wordt de basisbelasting berekend op het volume van deze container.   

➜ U ontvangt halfjaarlijks een afrekening in uw bus.
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Hoe de inwerpzuil openen?
➜ Ga naar de container. Hou uw registratiepas enkele seconden voor het venster aan de rech-

terzijde van de inwerpzuil. 
➜ U ziet de melding “KLEP OPEN”. Het deksel wordt ontgrendeld en u kan de klep openen. Leg 

uw afvalzak in de opening.
➜ Sluit de klep. Uw afval valt naar binnen en de klep wordt opnieuw vergrendeld.
➜ Indien u nog een zak wil deponeren, herhaalt u stap 1 tot en met 3. U betaalt dan wel een 

extra lediging.

Welke zakken kan u gebruiken?
➜ U kan het afval aanbieden in een gewone plastic zak. U kan kiezen om alle afval in één grote 

zak te verzamelen (inhoud 40 liter) of in meerdere kleine zakjes. Zorg er wel voor dat alle zakjes 
samen in de schuif passen, anders zal u een extra inworp moeten betalen. Bind de zakken goed 
dicht: zo blijft de trommel van de inwerpzuil schoon en wordt geurhinder vermeden.

Hoe werkt de registratiepas?
➜ Elke pas is gekoppeld aan een adres. Elk gezin heeft recht op één gratis pas. U kan deze aanvra-

gen bij de Groene Lijn op het gratis nummer (0800) 94 039. Vervolgens kan u de registratiepas 
ophalen op het containerpark, Sluizenstraat 123.

➜ Als u de pas verliest, meldt u dat -via bovenstaande gegevens- best zo snel mogelijk aan de 
Groene Lijn. U kan dan meteen ook een nieuwe pas aanvragen. Hiervoor zal een kostprijs van 
6 euro aangerekend worden.

Wat bij verhuis?
➜ Bij verhuis dient u de registratiepas in te leveren op de kantoren van de Groene Lijn, (0800) 

94 039, op het recyclagepark. De kaart wordt dan geblokkeerd zodat u zeker bent dat er geen 
onrechtmatige ledigingen kunnen aangerekend worden. 

Wanneer wordt de ondergrondse container 
geledigd?

➜ De container wordt niet op een vast tijdstip geledigd.
➜ Het aantal vullingen wordt geregistreerd en op basis hiervan wordt berekend wanneer de 

container vol zit. Op dat moment wordt de lediging ingepland. Door het aantal ledigingen te 
beperken, vermijden we onnodige overlast voor de omwonenden.
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Nog vragen?
➜ Heeft u nog vragen over het gebruik van de ondergrondse afvalcontainers, neem dan contact 

op met de Groene Lijn, (0800) 94 039 of per email: diftar@schoten.be. 
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