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V.U.: Schepen van Netheid, S. Hoedemaekerssquare 10, 1140 Evere 
Brochure gedrukt op ecologisch papier. Niet op de openbare weg gooien!

Project met de steun van het 
Gewestelijk Agentschap voor 
Netheid en Fost Plus



Gemeentelijk containerpark, 
Jules Bordetlaan 51 in 1140 Evere
Maandag 08.00 – 12.00 u. & 13.00 – 15.30 u.
Dinsdag  gesloten
Woensdag 08.00 – 12.00 u. & 13.00 – 15.30 u.
Donderdag 08.00 – 12.00 u. & 13.00 – 15.30 u.
Vrijdag  08.00 – 12.00 u.
Zaterdag  08.00 – 12.45 u.
Zondag  gesloten

Het containerpark staat ter beschikking van de Everse gezinnen. 
Op vertoon van hun identiteitskaart kunnen ze er terecht met 
hun gesorteerd grofvuil, groenafval, chemisch afval, kurken en 
elektrisch afval. De dienst is gratis maar beperkt tot 2 m³ per 
gezin per zes maanden.
Opgelet: Bouwafval en autobanden zijn verboden.

Ophaling van grofvuil aan huis, 
aangevraagd via het telefoonnummer 02 247 62 22
De gemiddelde wachttijd bedraagt 2 tot 3 weken.
De dienst is gratis maar beperkt tot 2 m³ per gezin per zes 
maanden. Opgelet: Bouwafval, chemisch afval en autobanden 
zijn verboden.

0800 11 517
netheid@evere.brussels

www.evere.be

Diensten aangeboden door Net Brussel 
(Gewestelijk Agentschap voor Netheid):

   • Ophaalkalender voor huishoudelijk afval
   • Gewestelijke containerparken
   • Ophaling van grofvuil aan huis
   • Proxy Chimik
   • Ophaling van organisch afval

0800 981 81
info@arp-gan.be

www.netbrussel.be

De gemeente biedt u burgerlijke oplossingen om u 
van uw grofvuil te ontdoen:



Er zijn talrijke hondentoiletten waar uw viervoeter terechtkan.

De straat is geen vuilnisbak!
Gebruik de openbare vuilnisbakken. Ze dienen ervoor.

Van een misstap gesproken!

MIN. 110 €*



Breng uw grof huisvuil naar het containerpark.

Huishoudelijk afval hoort niet thuis in de
openbare vuilnisbakken.

Gebruik de reglementaire zakken voor uw afval.

Clandestiene rommelmarkten? Neen, bedankt!

MIN. 110 €*



Plaats uw zakken bij uw gevel om het bezoek van 
ongedierte te vermijden.

Ideaal om uw dag op slechte voet te beginnen!
Gooi uw gebruikte kauwgom in een vuilnisbak.

Zakken deponeren aan de voet van bomen is verboden!

MIN. 110 €*



Het eigendom van anderen beschadigen is verboden.

U spuugt toch ook niet op de vloer in uw woonkamer!
Hoest in een zakdoek en gooi hem in een vuilnisbak.

Er bestaan andere manieren om u uit te drukken!

MIN. 110 €*



Raadpleeg de ophaalkalender op www.arp-gan.be of via 
de mobiele app « Recycle ! »

Wilt u werkelijk in een reuzenasbak leven?
Twee oplossingen: een zakasbakje of een

openbare vuilnisbak

Over de dag en het uur valt niet te discussiëren!

MIN. 110 €*



Het containerpark en de vrachtwagen van Proxy 
Chimik aanvaarden ze met plezier.

Op straat urineren kan u ruïneren!
Als het (echt) dringend is, stap dan een 

horecazaak binnen.

Verontreiniging door chemisch afval? Geen sprake van!

MIN. 110 €*



Wat is een vaststellende ambtenaar?
Een vaststellende ambtenaar is belast met de vaststelling van 
onburgerlijk gedrag dat de orde kan verstoren. Het betreft 
hoofdzakelijk inbreuken op de openbare netheid en gezondheid.

De vaststellende ambtenaar maakt deel uit van het 
gemeentepersoneel en wordt aangesteld door de 
gemeenteraad.
Na de vaststelling van de inbreuk kan de procedure leiden tot 
een administratieve geldboete van minstens 110 euro*.

De vaststellende ambtenaar draagt een legitimatiekaart bij zich, 
die hij desgevraagd kan tonen.

* Het bedrag van 110 euro is indicatief. 
De geldboetes kunnen oplopen tot 350 euro!
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