Glasbollen en kledingcontainers in Hoegaarden
In Hoegaarden vindt u verspreid over het grondgebied verschillende glasbollen waarin u uw
leeggoed kwijt kan. Klik hier om de digitale kaart van de glasbollen te bekijken.
Dopjes, deksels, kurken, e.d. moeten van het glas verwijderd worden. Door flessen en bokalen
vooraf uit te spoelen, wordt vermeden dat wespen en vliegen in de container huishouden. Alle
andere voorwerpen die samengesteld zijn uit glas en andere materialen (bvb TL-lamp, serreglas,
autoruit, TV-buis,...) horen niet in of rond de glascontainers thuis, wel op het containerpark.
Om de rust van de omwonenden te respecteren vragen wij u niets in de glasbollen te gooien
tussen 22.00 uur en 07.00 uur.
Hou de omgeving van de glasbollen rein. Afval deponeren naast een glasbol wordt aanzien als
sluikstorten en is strafbaar!

Gebruikte maar niet beschadigde of totaal versleten kleding kan u in de verschillende
textielcontainers van de kringwinkel achterlaten.
In de kledingcontainers mag u volgende zaken
deponeren:
- Herbruikbare kledij: alle types kleding;
- Lederwaren in goede staat: schoenen, handtassen,
riemen;
- Alle huishoudtextiel: dekens, lakens, keukenlinnen, gordijnen.
Klik hier om de digitale kaart van de kledingcontainers te bekijken. Deponeer geen vuil of
beschadigd textiel/lederwaren in de containers. Verpak de kleding best in een plastic zak en bind
de schoenen per paar samen.

Meer gedetalleerde informatie over de locaties van de glasbollen en textielcontainers.

Hoegaarden-centrum:
-

op de parking langs het gemeenschapscentrum ’t Paenhuys,
Stoopkensstraat 82 te Hoegaarden

Ook in het containerpark kan u tijdens de openeningsuren (woensdag en donderdag van
12u30 tot 19u30, zaterdag van 09u00 tot 16u00, gesloten op maandag, dinsdag, vrijdag,
zon- en feestdagen) terecht met uw leegoed: Stationsstraat 34 te Hoegaarden.
Aan de ingang van het containerpark vindt u eveneens 3 kledingcontainers van de
kringwinkel (ook bereikbaar buiten de sluitingsuren).

Hoksem:

-

en

op de hoek van de Kapittelbergstraat en de Kumtichsesteenweg.

Meldert:

-

en

op het pleintje tussen de kerk en de Sint-Laurentiusstraat.

Hauthem:

-

en

aan de weg tussen de Sint-Katharinakapel en de Waversesteenweg.

Outgaarden:

-

en

aan de ingang van de voetbalparking aan de Jongensschoolstraat.

Meer informatie en Contact
Duurzaamheidsambtenaar
Elke HACOUR

tel: 016 76 87 02

e-mail: elke.hacour@gemhoegaarden.be

