Containerpark
Het doel van een containerpark is het inzamelen van recycleerbaar materiaal dat
nadien wordt afgevoerd naar verschillende verwerkers. Want hoe iedereen ook zijn
best doet om de afvalberg te verkleinen, een deel van het afval is moeilijk te
vermijden. Door deze afvalstoffen goed te sorteren en in de juiste container te
deponeren op het containerpark, kunnen ze zo veel mogelijk gerecycleerd worden.
Maak hier maximaal gebruik van: het containerpark is immers niet het eindpunt,
maar de start van een nuttige toepassing voor allerlei afvalstoffen.
Vanaf 1 januari 2017 start EcoWerf met haar Masterplan containerparken. Met het
Masterplan containerparken wil EcoWerf er op een termijn van 8 jaar voor zorgen dat
alle inwoners in het werkingsgebied op elk containerpark terecht kunnen. EcoWerf
streeft hiermee naar meer gebruiksgemak voor de inwoners, kortere afstanden,
uniforme tarieven en meer kostenefficiëntie.
Wat mag je naar het containerpark brengen?
Raadpleeg deze folder
Een deel van het afval, namelijk zachte plastics (roze zak), klein gevaarlijk afval
(kga), afgedankte elektrische en elektronische apparaten (aeea) en asbestcement
(eterniet) kan je gratis kwijt op alle containerparken van EcoWerf. Ook met
injectienaalden in een naaldcontainer kan je gratis naar het contaierpark.
Andere afvalsoorten zijn aan te leveren aan volume- of gewichtstarief (DifTar =
geDIFferentieerde TARieven). De contant belasting in functie van de fractie en het
gewogen gewicht of volume wordt bepaald in de belastingsreglementen.
Inzameling en verwerking afvalstoffen gemeentelijk containerpark Hoegaarden
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Inzameling en verwerking afvalstoffen andere containerparken Ecowerf
Goedkeuring: GR 12.11.2013 - Publicatie: 15.01.2014
download
Het gemeentelijk containerpark Hoegaarden is een volumepark
Enkel inwoners van Hoegaarden kunnen er terecht. Gebruik steeds je persoonlijke
toegangskaart. Indien je nog geen toegangskaart bezit, kan je deze aanvragen bij de
gemeentelijke milieudienst of via het E-loket
Adres: Stationsstraat 34, 3320 Hoegaarden
Openingsuren: vanaf 2017 enkel open op zaterdag van 09.00 tot 16.00 uur.
Gesloten op feestdagen.
Voor meer informatie en tarieven klik hier. Betalen kan enkel met Bancontact of met
een beurtenkaart (te koop in het gemeentehuis).
Inwoners van Hoegaarden kunnen ook naar 10 DifTar-gewichtsparken in
het werkingsgebied van EcoWerf
Adressen:

Steenbergestraat 44, 3380 Glabbeek

Kruineikestraat 125, 3150 Tildonk (Haacht)

Hoek Kouterstraat – Spoorwegstraat, 3020 Herent

Broekelei, 3140 Keerbergen

Noodbosweg 100, 3070 Kortenberg

Bollenberg, 3210 Lubbeek

Beversluis, 3110 Rotselaar

Tremelobaan 35, 3118 Werchter (Rotselaar)
Ernest Claesstraat, 3271 Zichem (Scherpenheuvel-Zichem)
Leeuwerikweg 17, 3300 Tienen
Openingstijden:

Dinsdag*: 12.30 - 19.30 uur

Woensdag*: 12.30 - 19.30 uur

Donderdag: 12.30 - 19.30 uur

Vrijdag: 12.30 - 19.30 uur

Zaterdag: 09.00 - 16.00 uur
*Containerpark Glabbeek gesloten op dinsdag en woensdag.
Alle containerparken zijn gesloten op maandag, zon- en feestdagen.
Extra sluitingsdagen: 25/04/2017 en 17/10/2017.
Voor meer informatie over tarieven klik hier.




Opgelet: op het containerpark van Boutersem kan u vanaf januari 2017 niet
meer terecht!
Meer informatie
Heeft u vragen? Bezoek de website www.ecowerf.be of bel gratis via 0800/97 0 97.
U kan ook steeds contact opnemen met de milieudienst.
Zin in een rondleiding op het containerpark? EcoWerf organiseert ook rondleidingen
voor scholen en verenigingen.

Contact
Milieudienst – milieuambtenaar
Philip
PEETERSILLE

tel: 016 76 87 40

e-mail: philip.peetersille@gemhoegaarden.be

