Containerpark
De afvalproblematiek is één van de belangrijke problemen van onze consumptiemaatschappij. De voorbije
jaren werden al heel wat inspanningen gedaan zowel door het bestuur als door de inwoners. Hoewel sorteren
zeer belangrijk blijft, moeten we een stap verder gaan. Door afval te voorkomen kunnen we de afvalberg
pas echt terugdringen. Dit kan door gebruik te maken van duurzame en herbruikbare materialen. Vooral
op gebied van verpakkingsafval kan de hoeveelheid afval gereduceerd worden. Ook het thuiscomposteren
dient verder gestimuleerd te worden. Naast de huis-aan-huisinzameling, is het containerpark het middel bij
uitstek om te voorkomen dat het afval niet langer op een grote hoop wordt gegooid, maar zoveel mogelijk
wordt geselecteerd. Rode draad doorheen het afvalverhaal is het principe ‘de vervuiler betaalt’. Mensen die
inspanningen leveren moeten beloond worden.
Voor de huis-aan-huisinzamelingen werd dit principe reeds ingevoerd via het DIFTAR systeem. Op het
containerpark kan u zich aanmelden met uw identiteitskaart. We hopen door een goede werking van
het containerpark het sluikstorten de kop in te drukken. De toegangsprijzen werden opzettelijk zo laag
mogelijk gehouden. Het containerpark kan echter slechts een succes worden, wanneer u als inwoner van
onze gemeente het ook daadwerkelijk op de juiste manier gaat gebruiken.

Laten we samen onze slogan ‘LIERDE PROPER’ in ere houden.
aanmelden uiterlijk 15 minuten voor sluitingstijd!
vanaf 1 april t/m 30 september:
dinsdag van 9.00 u tot 12.00 u
woensdag van 13.30 u tot 19.00 u
vrijdag van 9.00 u tot 12.00 u
zaterdag van 8.30 u tot 12.00 u
en van 12.30 u tot 15.30 u
vanaf 1 oktober t/m 31 maart:
dinsdag van 9.00 u tot 12.00 u
woensdag van 13.30 u tot 18.00 u
vrijdag van 9.00 u tot 12.00 u
zaterdag van 8.30 tot 12.00 u
en van 12.30 u tot 15.30 u
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