Persbericht
Glabbeek, 3 mei 2018

Vernieuwd recyclagepark Glabbeek opent de deuren
De inwoners van Glabbeek zijn vanaf 3 mei welkom in het nieuwe recyclagepark. De oude loods
met afdak in asbestcement werd afgebroken en er werd een volledig nieuw openluchtpark
gerealiseerd. Deze actie kadert in het asbestafbouwplan van de gemeente Glabbeek. Ook
EcoWerf vind het belangrijk om een voorbeeldrol op te nemen op het vlak van
asbestverwijdering. Daarnaast maakte EcoWerf van de gelegenheid gebruik om te investeren in
de herinrichting van het park met het oog op een vlottere circulatie.

Mooie samenwerking tussen gemeente Glabbeek en EcoWerf
Het vernieuwde recyclagepark is het resultaat van een mooie samenwerking tussen EcoWerf en
de gemeente Glabbeek. Schepen Kris Vanwinkelen: “Wij waren als gemeente vooral vragende
partij om het recyclagepark asbestvrij te maken, maar zijn ook erg tevreden van de investering
in de vernieuwing van het recyclagepark. Het wegend en niet-wegend gedeelte kregen een
nieuwe locatie en dankzij tussenwegingen kunnen afvalsoorten met verschillende tarieven in 1
keer samen afgerekend worden. De bezoekers hoeven het recyclagepark dus niet meer per
afvalsoort binnen en buiten te rijden. Ook de extra betaalmogelijkheid via de DifTar-rekening
waarop de bezoeker een provisie kan aanleggen, zal bijdragen een vlottere bezoek”. Tie
Vanbeselaere, ondervoorzitster van EcoWerf: “EcoWerf investeerde 10.600 euro om de
golfplaten in asbestcement veilig te laten verwijderen en nog eens 110.000 euro in vernieuwing
van het park. Het recyclagepark van Glabbeek maakt deel uit van het Masterplan
Recyclageparken van EcoWerf. Momenteel hebben de inwoners van 12 gemeenten toegang tot
11 DifTar-gewichtsparken. De inwoners van Glabbeek hebben dus ook toegang tot de andere
DifTar-gewichtsparken van EcoWerf. Dankzij dit plan zal elke inwoner op termijn terechtkunnen
in een recyclagepark op maximaal 10 minuten rijden. Dit is het resultaat van een grondig
locatie-onderzoek in het werkingsgebied van EcoWerf en een weloverwogen keuze van de
locaties.”
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,
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.
338 medewerkers verzorgen samen de dienstverlening voor 427.152 inwoners. Dagelijks zijn er
52 ophaalwagens met meer dan 100 laders en chauffeurs op de baan. EcoWerf staat in voor
het volledig beheer van 26 van de 28 recyclageparken in haar werkingsgebied. Op deze parken
ontving EcoWerf in 2017 in totaal 747.877 bezoeken.
Meer informatie: www.ecowerf.be
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Info
Kris Vanwinkelen
Schepen van Leefmilieu, Glabbeek
Grotestraat 33, 3380 GLABBEEK
0496/55 30 59 – kris.vanwinkelen@glabbeek.be
Peter Standaert
Algemeen directeur, EcoWerf
Aarschotsesteenweg 210, 3012 LEUVEN
0495/52 25 05 – peter.standaert@ecowerf.be
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