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Proefproject inzameling roze zak aan huis
Vanaf januari 2017 start intergemeentelijk milieubedrijf EcoWerf met een proefproject om de
roze zak aan huis in te zamelen in Boortmeerbeek. De inwoners kunnen elke 6 weken hun
zachte plastics (zakjes, blisters, plastic potjes, klein speelgoed …) in de roze zak aan de
straatkant aanbieden. Boortmeerbeek werd geloot uit 7 gemeenten die zich kandidaat stelden
voor het proefproject.
De nieuwe inzameldata worden op de afvalkalender vermeld. In totaal zijn er 8 inzamelingen.
Nadien evalueert EcoWerf het project en onderzoekt of het financieel en logistiek mogelijk is om
dit uit te breiden naar haar andere gemeenten. Door de zak aan huis op te halen, wil EcoWerf
de dienstverlening voor de inwoners verhogen.
EcoWerf startte in juli met de inzameling van zachte en harde plastics op haar containerparken.
De inzameling was meteen een succes, waardoor de producent van de roze zak de vraag niet
kon bijhouden. De roze zak is in alle gemeenten te koop op het containerpark, het gemeenteof stadhuis en in enkele vaste verkooppunten.
In het werkingsgebied van EcoWerf zal ook de stad Leuven de roze zak 6-wekelijks aan huis
inzamelen. De stad Leuven verzorgt zelf deze inzameling.
MEER INFORMATIE
Over EcoWerf
De opdrachthoudende vereniging EcoWerf is een samenwerkingsverband van 27 gemeenten en
de provincie Vlaams-Brabant, opgericht op 15 december 2003, na afsplitsing van Interleuven.
Het werkingsgebied is Oost-Brabant: Begijnendijk, Bekkevoort, Bertem, Bierbeek,
Boortmeerbeek, Boutersem, Geetbets, Glabbeek, Haacht, Herent, Hoegaarden, Holsbeek,
Huldenberg, Keerbergen, Kortenaken, Kortenberg, Landen, Leuven, Linter, Lubbeek, OudHeverlee, Rotselaar, Scherpenheuvel-Zichem, Tielt-Winge, Tienen, Tremelo en Zoutleeuw.
De deelnemende gemeenten vertrouwen EcoWerf de uitvoering van hun afvalbeleid toe. Met
ongeveer 260 werknemers verzorgt EcoWerf de dienstverlening voor 421.000 inwoners. In dit
afvalbeleid zijn drie grote pijlers te onderscheiden: afvalpreventie, -inzameling en -verwerking.
Meer informatie: www.ecowerf.be
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