Persbericht
Leuven - 22 december 2017

Afvalkalender in nieuw jasje. Vanaf 2 januari 2018 huis-aanhuisophaling van roze zak in alle 27 gemeenten van EcoWerf.
EcoWerf heeft in samenwerking met haar 27 gemeenten de afvalkalenders 2018 opgemaakt. Ze
worden deze dagen aan huis bedeeld. De afvalkalender is met zijn nieuw formaat nog handiger
in gebruik. De ophaaldata zijn per 4 maanden raadpleegbaar met onderaan een heleboel
handige informatie. Naast de inzameldagen voor het huishoudelijk afval bevat de afvalkalender
ook een schat aan sorteerinformatie. Geef de nieuwe afvalkalender een plaatsje in huis waar je
hem gemakkelijk kan raadplegen en laat hem niet bij het oude papier belanden.
Heb je de afvalkalender liever digitaal? Je kan de afvalkalender downloaden op
www.ecowerf.be. Met de gratis app Recycle! mis je geen enkele afvalophaling, weet je het
dichtstbijzijnde inzamelpunt en krijg je hulp bij het sorteren. Via www.ophaalkalender.be kan je
de gratis app Recycle! downloaden, de afvalkalender online raadplegen of de inzameldata voor
jouw adres toevoegen aan je persoonlijke agenda.
Wie de kalender op 31 december nog niet ontvangen heeft, kan deze aanvragen via de
milieudienst of het onthaal van de gemeente of via EcoWerf: 0800/97 0 97.

Nieuw in 2018: huis-aan-huisophaling van roze zak
EcoWerf haalt vanaf 2 januari 2018 in al haar gemeenten 6-wekelijks de zachte plastics huisaan-huis op. In Leuven staat de Reinigingsdienst in voor de ophaling. Ook op de
recyclageparken blijven de roze zakken alsook alle harde plastics welkom. Aan de ophaling van
de blauwe pmd-zakken wijzigt niets.
Inwoners kunnen in de roze zak 100% zuivere zachte plastics kwijt, alsook harde plastics
kleiner dan een emmer van 10 liter. De plastics horen in een roze zak met EcoWerf-logo te
zitten, die goed dichtgeknoopt en vlot hanteerbaar is. De zakken dienen duidelijk zichtbaar
tegen de straatkant te staan op de ophaaldag, ten laatste om 07.00 uur ’s morgens. Door de
nieuwe rondes kan de ophaalwagen immers vroeger of later langskomen dan gewoonlijk. De
ophaaldata staan op de afvalkalender en op de app Recycle!. Raadpleeg de afvalkalender op
www.ecowerf.be voor de sorteerregels.
Een mogelijke nieuwe p+md-zak waarvan sprake in de berichtgeving van Fost Plus zal in onze
regio ten vroegste vanaf 1 januari 2021 worden ingevoerd. Tot zolang dient een roze zak en
een blauwe pmd-zak te worden gebruikt. Een efficiënte sortering in nieuwe of grondig
aangepaste installaties van de inhoud van een p+md-zak zal pas vanaf 1 januari 2021 voor
onze regio mogelijk zijn. De invoering van een p+md zak zal gefaseerd opgezet worden vanaf 1
januari 2019 in België, maar pas vanaf 1 januari 2021 voor de provincie Vlaams-Brabant
mogelijk zijn. Tot zolang blijven blauwe pmd-zak en roze zak in voege.
Over EcoWerf
Intergemeentelijk milieubedrijf EcoWerf zet afvalpreventieprojecten op en zorgt voor de
inzameling en verwerking van huishoudelijk afval in 27 gemeenten in Oost-Brabant:
Begijnendijk, Bekkevoort, Bertem, Bierbeek, Boortmeerbeek, Boutersem, Geetbets, Glabbeek,
Haacht, Herent, Hoegaarden, Holsbeek, Huldenberg, Keerbergen, Kortenaken, Kortenberg,
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Landen, Leuven, Linter, Lubbeek, Oud-Heverlee, Rotselaar, Scherpenheuvel-Zichem, TieltWinge, Tienen, Tremelo en Zoutleeuw. In haar composteerinstallatie verwerkt EcoWerf jaarlijks
zo’n 50.000 ton gft tot waardevolle compost.
329 medewerkers verzorgen samen de dienstverlening voor 424.000 inwoners. Dagelijks zijn er
60 ophaalwagens en containerwagens met meer dan 150 laders en chauffeurs op de baan en
kunnen inwoners terecht in 26 recyclageparken en op 338 glasbolsites.
Meer informatie: www.ecowerf.be

Bijlage

Foto: Het Directiecomité van EcoWerf biedt iedere inwoner een nieuwe afvalkalender aan en

rekent op ieders medewerking aan een efficiënte ophaling.
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