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EcoWerf staat klaar om vanaf 1 januari 2018 roze zakken op te halen
EcoWerf staat klaar om vanaf 1 januari 2018 in al haar gemeenten de roze zak met zachte
plastics, die niet in de pmd-zak horen, aan huis op te halen. Dit werd op 21 juni besproken op
de Raad van Bestuur. De gemeenten moeten dit nog wel bespreken en goedkeuren op hun
gemeenteraad, het is immers een verruiming van de dienstverlening.
De huis-aan-huisinzameling zal om de 6 weken plaatsvinden. Ook op het containerpark blijft de
roze zak welkom.
Met deze dienstverlening speelt EcoWerf in op vragen van veel gemeenten en hun inwoners. De
inzameling zowel op de containerparken als huis-aan-huis (Leuven en Boortmeerbeek) is een
groot succes.
Een mogelijke inzameling van een paarse zak, met daarin de inhoud van zowel de blauwe pmdzak als die van de roze zak, zal ten vroegste op 1 januari 2020 kunnen opgezet worden.
Er lopen in Vlaanderen verschillende projecten om de inzameling van de pmd-zak uit breiden
met andere plastics. Pas tegen einde 2019 zou een uniform systeem worden opgezet. EcoWerf
wil echter niet zo lang wachten en wil vanaf 1 januari 2018 de inzameling van de roze zak op
haar grondgebied veralgemenen.
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 424.000 inwoners. Dagelijks zijn er
52 ophaalwagens met meer dan 100 laders en chauffeurs op de baan en kunnen inwoners
terecht in 26 containerparken en op 318 glasbolsites.
Meer informatie: www.ecowerf.be
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