Persbericht 24 juli 2018
EcoWerf neemt extra maatregelen tegen de hitte voor haar ophalers
en recyclageparkwachters
EcoWerf stelt tijdens de zomerregeling, die jaarlijks loopt van 15 april tot 30 september,
aangepaste werkkledij, zonnebrandolie, beschermingsmiddelen tegen insecten en water (vanaf
24 graden) ter beschikking aan alle medewerkers die in open lucht werken. Dagelijks zijn er 60
ophaal- en containerwagens met meer dan 120 chauffeurs en ophalers op de baan om het afval
in de regio op te halen. Elke dag staan er ook 70 parkwachters paraat om de inwoners te
helpen hun afval in de juiste container op het recyclagepark te deponeren.
Tijdens de zomerregeling mogen de ophaalploegen en de recyclageparkwachters ook een korte
broek dragen. Uitgezonderd de ophaalploegen die de restafvalzakken in sommige gemeenten
ophalen: restafvalzakken kunnen immers scherpe voorwerpen bevatten waardoor het voor onze
ophalers van de restafvalzakken niet veilig genoeg is om een korte broek te dragen.
Nu het kwik deze week boven de 30 graden stijgt, neemt EcoWerf extra maatregelen om haar
personeel op een verantwoorde manier aan het werk te houden. Zo mogen de ophaalploegen
vanuit de site in Leuven een halfuur vroeger uitrijden. Hierdoor vervroegt de ophaling van het
huisvuil niet - EcoWerf start met de ophaling om 07.00 uur ‘s morgens - maar kunnen de
ophaalploegen wel vroeger starten met de ophaling van het huisvuil.
Ook raden we onze ophaalploegen en recyclageparkwachters aan om voldoende te drinken en
om voldoende rust in de schaduw te nemen.
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 430.000 inwoners. Dagelijks zijn er
60 ophaalwagens en containerwagens met meer dan 120 laders en chauffeurs op de baan en
kunnen inwoners terecht bij 70 parkwachters in 26 recyclageparken.
Meer informatie: www.ecowerf.be
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