EcoWerf, Intergemeentelijk Milieubedrijf, Aarschotsesteenweg 210 te 3012 Leuven
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Leuven, 13 januari 2017 - 09.00 uur

Roze zak ingezameld in Huldenberg
Inwoners van Huldenberg kunnen hun roze zak met zachte plastics voortaan elke laatste
zaterdag van de maand gratis afleveren op het Gemeenteplein. Een medewerker van
Intergemeentelijk Milieubedrijf EcoWerf neemt de roze zakken er tussen 09.00 en 12.00 uur in
ontvangst en gaat na of de inhoud correct gesorteerd is. De eerstvolgende inzamelingen vinden
plaats op zaterdag 28 januari 2017, 25 februari 2017, 25 maart 2017 en 29 april 2017.
De inzameling komt er op vraag van de gemeente Huldenberg. Aangezien Huldenberg niet over
een eigen containerpark beschikt, organiseert EcoWerf op het Gemeenteplein jaarlijks een popupcontainerpark elke laatste zaterdag van de maanden mei tot en met oktober. Ook in de
maanden waarin het pop-upcontainerpark niet plaatsvindt, kunnen inwoners voortaan dus één
keer per maand met hun roze zak terecht op het Gemeenteplein.
EcoWerf voerde de roze zak begin vorige zomer in voor de selectieve inzameling van
huishoudelijke plastics die niet in de pmd-zak mogen. Ook kleine harde plastics mogen bij in de
roze zak.
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, afvalinzameling en
afvalverwerking.

Voor meer informatie
Meer informatie: www.ecowerf.be.
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