Huisvuilinzameling
De huisvuilinzamelingen gebeuren in Hoegaarden volgens het DIFTAR-systeem.
DIFTAR is de afkorting van geDIFferentieerd TARief. Met DIFTAR betaalt iedereen in
functie van het soort en de hoeveelheid afval die wordt aangeboden. "De vervuiler
betaalt, de voorkomer bespaart". Hoe minder afval u meegeeft, hoe minder u moet
betalen. Het doel van DIFTAR is afval beperken en de kosten eerlijk verdelen.
Het huisvuil wordt opgehaald door EcoWerf, een intercommunale.
Klik op het logo voor meer info.

Elk gezin beschikt voor het gewoon huisvuil over een grijze container van 120 liter
(standaard). Pmd moet worden aangeboden in de voorgeschreven blauwe zak.
Zachte plastics worden aangeboden in de voorgeschreven roze zak. Deze zakken
zijn te verkrijgen aan het onthaal van het gemeentehuis. Gft wordt aangeboden in de
groene container. Wenst u een andere container? Vraag uw afvalcontainers aan via
het E-loket.
Nieuwe inzameldagen vanaf 2018:
- 2-wekelijks op maandag: restafval (gewoon huisvuil) en gft
- 3-wekelijks op woensdag: papier-karton en pmd.
- 6-wekelijks op woensdag: zachte plastics
Contantbelastingsreglement voor de inzameling en verwerking van het huishoudelijk
afval en daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval, dit zowel voor huis-aan-huis
inzameling, inzameling op afroep, via sorteerstraten als inzameling op het
recyclagepark
download
Voor PMD en zachte plastics wordt de belasting betaald bij de aankoop van de
voorgeschreven zakken. Voor het andere afval, dient iedere gebruiker van een
container vooraf een bedrag te storten op de DIFTAR-afrekening. Bij elke
afvalaanbieding gebeurt een weging en registratie, die leidt tot een aanrekening en
betaling via de DIFTAR-rekening. Zodra het beschikbare bedrag op de DIFTARrekening lager is dan € 10 wordt een nieuwe betalingsuitnodiging gestuurd. U kan
uw DIFTAR-rekening aanzuiveren via overschrijving of door betaling met bankcontact
in het recyclagepark. Registreer u gratis op www.mijnecowerf.be voor een online
overzicht van uw afvalrekening.
Opgelet! DifTar-rekeningnummer BE78 0910 2156 8886
De inzameling van papier en karton is gratis. U moet dit aanbieden in een kartonnen
doos of stevig samengebonden met een touwtje (max. 15 kg). Kerstbomen en
snoeihout worden eveneens gratis en apart ingezameld op de hiervoor voorziene
inzameldagen. Kerstboomophaling 2019: 8 en 9 januari 2019.
Raadpleeg voor de juiste ophaaldata de volledige afvalkalender 2019
klik hier

Merk op ! Grof huisvuil wordt enkel opgehaald op afroep. Je belt
hiervoor rechtstreeks naar EcoWerf op het gratis nummer 0800 97097 om een
afspraak te maken voor de ophaling aan huis. Er zijn 6 vaste dagen voor de
inzameling van grofvuil voorzien (elke aanvraag wordt binnen de 2 maanden
ingezameld). Geen afspraak = geen inzameling !
PRAKTISCHE TIPS:
Alle fracties dienen vóór 07.00 uur ‘s morgens of de avond vóór de inzameldag na
20.00 uur duidelijk zichtbaar buiten te staan! Hou rekening met de
weersvoorspellingen en zet niet te vroeg, maar ook niet te laat buiten…
Heeft u twijfels over waar u met welk soort afval naartoe kan?
Op de achterzijde van de afvalkalender vindt u info over hoe, waar en op welke
manier u de verschillende soorten afval kan aanbieden. U kan ook steeds de App
Recycle! downloaden (voor iPhone en Android)
Deksel dicht is verplicht! Overvolle containers kleuren fluo-oranje !
Vaak treffen de laders huisvuil- of gft-containers aan, die zo vol zitten dat het deksel
niet meer dicht kan. Je container op deze manier aanbieden, is niet reglementair. Als
een lader een container met openstaand deksel aantreft, zal hij een fluo-oranje
sticker kleven met de duidelijke boodschap ‘Deksel dicht is verplicht!’. Zo wil EcoWerf
je er attent op maken dat je de container niet correct hebt aangeboden. EcoWerf kan
weigeren een foutief aangeboden container te ledigen.
Rode weigeringsticker voor PMD-zak
Een rode sticker op een geweigerde PMD zak kan duiden op een verkeerde inhoud
(Meer info : sorteerwijzer) maar eveneens op het aanbieden van de verkeerde of
gescheurde zakken. Gebruik de verplichte blauwe pmd-zak met het logo van
EcoWerf, te koop in het gemeentehuis.

Klachten i.v.m. afvalophaling
Uw vuilnisbak of PMD-zak is blijven staan? Het papier en karton werd niet
meegenomen? U bood groenafval aan maar dit werd slechts gedeeltelijk opgehaald?
Ga dan eerst na: stond het afval tijdig (vóór 7.00 u ’s morgens), reglementair en op
een goed zichtbare en bereikbare plaats buiten? Indien aan deze voorwaarden is
voldaan, bel dan het gratis nummer van ECOWERF: 0800/97 0 97

Informatie en contact: milieudienst@gemhoegaarden.be
Medewerker grondgebiedszaken
Saskia BAILLI

tel: 016 76 87 21

e-mail: saskia.bailli@gemhoegaarden.be

