EcoWerf, Intergemeentelijk Milieubedrijf, Aarschotsesteenweg 210 te 3012 Leuven

Persbericht
Leuven, 1 september 2016 - 17.00 uur

Vernieuwd containerpark Tienen opent de deuren
De inwoners van Tienen zijn vanaf vandaag welkom in het vernieuwde containerpark. Dankzij
het DifTar-systeem (gedifferentieerde tarieven) dat deze zomer geïnstalleerd werd, betalen ze
voortaan enkel voor het gewicht aan afval dat ze aanvoeren. Heel wat afvalstoffen blijven
echter gratis, waaronder papier-karton, asbest, kurk, kga, oude metalen, pmd (in de blauwe
zak) en zachte plastics (in de roze zak).
De allereerste bezoekers werden vandaag verwelkomd door burgemeester Katrien Partyka en
schepen van leefmilieu Tom Roovers. “Wij zijn oprecht fier op ons vernieuwde containerpark,
een voorbeeld in de regio. De inwoners van Tienen hebben zeven maanden moeten uitwijken.
Wij nodigen hen nu allen uit om het prachtige resultaat te komen ontdekken.”
Het containerpark in Tienen is momenteel het meest moderne park uitgebaat door
intergemeentelijk milieubedrijf EcoWerf. Dankzij de nieuwe eID-scanner aan de toegangspoort
en software aan de weegbruggen verloopt de circulatie op het park voortaan vlotter. Een
andere nieuwigheid zijn de verzonken containers die het comfort van de bezoekers verhogen.
Zij moeten immers niet langer een ladder opklimmen om hun afval in de juiste containers te
deponeren.
“De stad Tienen rijft met dit containerpark meteen het pilootproject van de nieuwe EcoWerfcontainerparken binnen,” aldus EcoWerf-voorzitter Rudi Beeken. “Dat wordt het bestuur en haar
inwoners van harte gegund.”
Tijdens de bouwwerken konden de Tienenaren terecht op de containerparken van Hoegaarden,
Boutersem en Linter. Vanaf vandaag kunnen ze zich in het containerpark van Tienen aanmelden
met hun elektronische identiteitskaart of met een toegangskaart die ze in het stadhuis kunnen
uitlenen.
Inwoners die nog over een knipkaart beschikken, kunnen deze bij hun eerste
containerparkbezoek door de parkwachter laten omzetten in een saldo gekoppeld aan hun
adres. Hiervoor hebben ze tot 31 december de tijd. Met dit saldo kunnen ze ook na 31
december betalingen verrichten in het containerpark.
Voor bijkomende informatie kunnen Tienenaren contact opnemen met EcoWerf via de groene
lijn 0800/97 0 97 (optie 1). Op zondag 2 oktober is iedereen bovendien van harte welkom om een
kijkje te komen nemen in het vernieuwde containerpark tijdens Open Bedrijvendag van 10.00 tot
17.00 uur.
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Voor meer informatie:
Sara Coessens
Afvalpreventie en communicatie
EcoWerf, Aarschotsesteenweg 210, 3012 WILSELE (LEUVEN)
016/28 43 42 – communicatie@ecowerf.be

Peter Standaert
Algemeen directeur
EcoWerf, Aarschotsesteenweg 210, 3012 WILSELE (LEUVEN)
016/28 43 00 – info@ecowerf.be
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