Persbericht
Tienen, 6 september 2018

Inwoners van wijk Passionisten in Tienen kunnen gebruik maken van
eerste ondergrondse sorteerstraat in Tienen
De inwoners van de wijk Passionisten in Tienen kunnen voortaan met een gepersonaliseerde
toegangskaart hun afval selectief aanbieden in de nieuwe ondergrondse sorteerstraat in hun
wijk. Op een infovergadering op 6 september kregen ze alle informatie. De inwoners hebben
het systeem al enkele weken kunnen uittesten. Pmd en papier/karton kan gratis los
aangeboden worden. Voor gft en huisvuil wordt een bijdrage gevraagd, afhankelijk van het
volume dat wordt aangeboden: de containers zijn daartoe uitgerust met een volumesysteem.
De laatste ophaling aan huis gaat door op 11 september.
Laatste ophaling aan huis op 11 september
De inwoners konden de laatste weken al gebruik maken van de ondergrondse containers. Op
11 september vindt de laatste huis-aan-huis ophaling plaats. Op 12 september worden de gftcontainers opgehaald. Gft-stickers en huisvuil zakken worden op de stadsdiensten ingezameld
van 12 september tot 28 december. Het tegoed wordt op de DifTar-rekening geplaatst.
Tarieven
Voor huisvuil kunnen de inwoners kiezen tussen een volume van 30 liter en 60 liter, inwoners
betalen hiervoor respectievelijk 1,10 euro en 2,20 euro per aanbieding. Voor gft is dat 20 of 40
liter en betalen de inwoners respectievelijk 0,40 euro en 0,75 euro per aanbieding. Maandelijks
wordt er een vaste beheerskost aangerekend van 3,53 euro.
Inwoners hebben geen pmd- en grijze restafvalzakken nodig om afval in de sorteerstraat aan te
bieden. Het gebruik van een bio-zakje voor het wegwerpen van je gft afval in de ondergrondse
gft container is verplicht. Inwoners kregen een keukenafvalbakje met een rolletje bio-zakjes. In
2019 worden er opnieuw rolletjes bio-zakjes bedeeld.
Afvalrekening kan online opgevolgd worden
Inwoners kunnen zich registreren op www.mijnecowerf.be, het digitale loket van EcoWerf. Op
dit online platform kan de inwoner alle informatie terugvinden: overzicht van de afvalstortingen,
saldo van de DifTar-rekening, overzicht van de verrichtingen, betalingsuitnodigingen,
statistieken van de afvalinzameling en ook de afvalleveringen op het DifTar-recyclagepark.
Dankzij de gepersonaliseerde meetgegevens en de toegankelijkheid tot deze online
documenten, wordt de bewoner bewust gemaakt van zijn afvalgedrag.
Slimme sorteerstraat: sensoren geven vullingsgraad aan
Gft komt in een ondergrondse container van 3 m³ terecht en zal wekelijks door EcoWerf
worden ingezameld. Huisvuil, papier en karton en pmd komen terecht in een container van elk
5 m³ en zullen tweewekelijks worden ingezameld. In de containers zijn sensoren ingebouwd die
de vullingsgraad van de container weergeven. Als de containers een bepaalde vullingsgraad
bereiken wordt dit elektronisch gemeld bij EcoWerf, zo kunnen ledigingen efficiënt ingepland en
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zonodig bijgestuurd worden. Bij de lediging worden de containers opgetild en via het openen
van de bodemkleppen komen de afvalfracties gescheiden in de inzamelwagen terecht.
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. 321 medewerkers verzorgen samen de dienstverlening voor 427.000 inwoners.
Dagelijks zijn er 80 ophaalwagens en containerwagens met meer dan 100 laders en chauffeurs
op de baan en kunnen inwoners terecht in 26 recyclageparken en op 338 glasbolsites.
INFO
Tom Roovers, schepen van Leefmilieu Tienen, 0498/92 57 44 – tom.roovers@tienen.be
Jos Artois, woordvoerder EcoWerf, 0475/64 21 55 – jos.artois@ecowerf.be
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