Wij bouwen een
nieuw recyclagepark.

Daarom zal het park
in Lanaken gesloten zijn
vanaf 5 juni.

Waar kan u met uw afval
terecht tijdens de werken?

We werken aan een
gloednieuw park.
Tijdens de sluiting
kan u terecht op
alle andere parken
van Limburg.net.

HamontAchel
Lommel

Pelt
Bocholt

HechtelEksel

Het recyclagepark van Lanaken sluit
tot midden 2023 om een nieuw park te
bouwen. Na de werken zal u een ruimer en
comfortabeler recyclagepark bezoeken.
Vanaf de start van de werken neemt
Limburg.net de uitbating over. Wanneer de
opening van het nieuwe park precies plaats
zal vinden, verneemt u via de infokanalen
van Limburg.net en de gemeente Lanaken.

• Er komt een vlottere doorstroming
door een uitbreiding van de
oppervlakte en een slimmere
plaatsing van de containers.

• Verzonken containers zorgen voor
meer gebruiksgemak. Zo hoeft u
niet langer trappen te beklimmen
om uw afval over de rand te tillen.

• Registratie van uw bezoek met uw

Na de werken zal het recyclagepark een
stuk comfortabeler zijn. Hiervoor worden
twee belangrijke veranderingen uitgevoerd.

weegbruggen en registratiezuilen

Recycleerbaar afval
Zuiver bouwpuin
Groenafval
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Leopoldsburg
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Hasselt

gratis

gratis

1.000 kg/gezin

0,025 euro/kg

400 kg/gezin

0,05 euro/kg

Asbest

600 kg/gezin

0,08 euro/kg

Gemengd bouwpuin

altijd betalend

0,08 euro/kg

Houtafval

altijd betalend

0,11 euro/kg

Grofvuil/roofing

altijd betalend

0,18 euro/kg

Maasmechelen

Alken

Quota
en tarieven
wijzigen
niet.
De hier vermelde
tarieven zijn geldig op
de datum van druk (mei
2022). Tarieven kunnen
echter worden aangepast, kijk daarom zeker
op www.limburg.net/
recyclageparken voor de
meest actuele tarieven.

Zutendaal

Diepenbeek

Bilzen

Kortessem
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• Exacte wegingen door de

Quotum

As

Genk

Heers

Lanaken

• Bilzen: Ooievaar 1.
Dit park is uitgerust met
verzonken containers.

MET DEZELFDE
AFVALSOORTEN NAAR
HET LIMBURG.NET RECYCLAGEPARK

Hoeselt
Riemst

Borgloon
Sint-Truiden

• Riemst: Kmo-zone Op ‘t Reeck,
Spaalderweg 5. Dit park is uitgerust
met verzonken containers.

• Maasmechelen:
Breitwaterstraat 26.
Opgelet! Dit park is
verouderd en daardoor
minder comfortabel dan
de andere parken.

DilsenStokkem

HouthalenHelchteren

elektronische identiteitskaart

Tarief dat aangerekend wordt
na overschrijding quotum

Bree

Peer

Ham

Daarnaast blijven de voordelen
van uw huidig park behouden.

EEN RUIMER EN COMFORTABELER
PARK DANKZIJ TWEE GROTE
VERANDERINGEN

Afvalcategorie

Vanaf dinsdag 7 juni kunt u met uw
elektronische identiteitskaart (eID) of
toegangskaart terecht in één van de andere
30 Limburg.net-recyclageparken. Op de kaart
ziet u waar de andere Limburg.net-parken
gelegen zijn. Zo zijn er verschillende parken
in de buurgemeenten waar u terecht kan:

Tongeren
Voeren

Gingelom
Herstappe
het recyclagepark van Lanaken sluit
voor langere tijd de deuren
om een nieuw park te bouwen
Limburg.net-parken in de buurgemeenten
Limburg.net-parken
Parken in beheer van de gemeente.
Deze parken zijn niet toegankelijk voor
inwoners uit andere gemeenten.

Op Limburg.net recyclageparken kan u
terecht met dezelfde afvalsoorten als in het
recyclagepark van Lanaken, met uitzondering
van het incontinentiemateriaal. Hiervoor is geen
aparte container meer en kan niet meer naar
het recyclagepark worden gebracht. Inwoners
die een medisch attest kunnen voorleggen
waaruit de noodzaak blijkt tot (blijvend) gebruik
van incontinentie-/stomamateriaal zullen
hiervoor van de gemeente een toelage krijgen.

VOOR HEEL WAT AFVALSOORTEN
HOEFT U NIET NAAR HET
RECYCLAGEPARK
• Een groot deel van uw afval kan u meegeven
met de huis-aan-huis-inzameling:
huisvuil, pmd, papier en karton, en gft.
• Glas brengt u naar de glasbol, textiel naar een
container. De locaties van de glasbollen en
textielcontainers vindt u op www.limburg.net.

Openingsuren
Limburg.net-recyclageparken

Opgelet! Nieuwe
openingsuren vanaf
7 juni 2022.

ZOMER

(7 juni tot en met 29 oktober 2022)
Maandag

Gesloten

Dinsdag

9.00 - 12.30 u

13.00 - 18.00 u

Woensdag

9.00 - 12.30 u

13.00 - 17.00 u

Donderdag

9.00 - 12.30 u

13.00 - 17.00 u

Vrijdag

9.00 - 12.30 u

13.00 - 17.00 u

Zaterdag

9.00 - 12.30 u

13.00 - 16.00 u

WINTER
Maandag

Gesloten

Dinsdag

9.00 - 12.30 u

13.00 - 16.00 u

Woensdag

9.00 - 12.30 u

13.00 - 16.00 u

Donderdag

9.00 - 12.30 u

13.00 - 16.00 u

Vrijdag

9.00 - 12.30 u

13.00 - 16.00 u

Zaterdag

9.00 - 12.30 u

13.00 - 16.00 u

De parken zijn gesloten op maan-, zon- en feestdagen.

info@limburg.net
www.limburg.net
0800 90 720

f facebook.com/Limburg.net
twitter.com/limburgnet

V.U. Limburg.net - Gouverneur Verwilghensingel 32, 3500 Hasselt

(2 november 2022 tot en met 25 maart 2023)

