Hoe zorg ik voor minder afval?
Geen afval produceren is niet mogelijk, maar een groot deel kan toch vermeden worden. De
slogan “Wie afval vermijdt, hoeft het niet kwijt” geeft duidelijk weer dat afvalpreventie de enige
echte oplossing is voor het afvalprobleem. Hier volgen enkele praktische en eenvoudige tips om
afval te voorkomen.

Huisvuil

* koop herbruikbare producten (katoenen zakdoeken, herbruikbare
luiers, linnen boodschappentas, …) i.p.v. wegwerpproducten
* kies zoveel mogelijk voor onverpakte groenten, fruit, … Als een product niet onverpakt te koop is, kies dan voor enkelvoudige verpakking (karton, metaal, glas): die kan u makkelijk sorteren ! Een samengestelde verpakking (vb. karton met laagje plastic) komt anders
onvermijdelijk in de grijze container terecht.
* geef de voorkeur aan grootverpakkingen : een pak koffie van 1 kg
levert minder afval op dan 4 pakjes van 250 gr
* sorteer zo goed mogelijk je afval ( PMD, KGA, papier en karton,
glas, …) zodat de grijze container zo leeg mogelijk blijft.

GFT

* composteer zelf keuken- en tuinafval ! Keuze genoeg : compostvat,
- bak, -hoop of een wormenbak. Vragen hierover : contacteer een
compostmeester (via de gemeentelijke milieudienst) of lees één van
de talrijke brochures over thuiscomposteren.
* versnipper zelf snoeihout en gebruik de houtsnippers als mulchlaag
tussen de planten, maak er tuinpaadjes mee of gebruik de snippers
als structuurmateriaal in het compostvat.
* een afvalarme tuin (stuk bloemenweide of bodembedekkers i.p.v.
heel groot gazon, de juiste plant op de juiste plaats, het respecteren
van plantafstanden, …) bespaart u niet alleen heel wat werk maar ook
een pak tuinafval.

De Kringwinkel

* Met herbruikbare goederen (nog in goede staat) kan u terecht bij de
Kringwinkel. U kan deze goederen zelf brengen of laten ophalen door
de Kringwinkel (gratis). De Kringwinkels bij u in de buurt :
HAGELAND, Torsinplaats 12, te 3300 Tienen (016/82 46 91)
SPIT, Diestsesteenweg 104 te 3010 Kessel-Lo (016/26 09 21)

DifTar, kampioen in licht gewicht
De gemeente Lubbeek heeft reeds een hele weg afgelegd om de afvalberg te verkleinen.
Afvalpreventie, hergebruik en sorteren van afval klinken u waarschijnlijk bekend in de oren.
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De huidige afvalfactuur is niet eerlijk voor zij die hun huishouden milieubewust regelen. Met
de invoering van DifTar, wat staat voor geDifferentieerde Tarieven, komt hieraan een einde. Straks betaalt u concreet voor de hoeveelheid afval die u produceert.
Wilt u toch ongestoord afval blijven produceren? Dat kan, alleen zal het u straks een stuk
meer kosten. Door milieubewust aan te kopen, mee te doen met onze selectieve
afvalinzameling en de voordelen van een compostvat eens te testen, kan u daarentegen
geld uitsparen. Het loont echt de moeite, zeker als u weet dat de kosten verbonden aan
afvalverwerking in de toekomst zullen blijven stijgen!
Deze brochure zet u alvast op de goede weg. Zit u na het lezen ervan nog met vragen?
Geen nood. We blijven bereikbaar via ons gratis groen telefoonnummer 0800-97097.
Omstreeks half maart gaan we van start met het DifTarproject. Om uw containers te laten
ledigen dient u een voorschot te betalen. Hiervan worden dan de gemaakte kosten
afgetrokken. Binnenkort kan u dus een betalingsuitnodiging verwachten.
Tot de start van het project kan u nog de zakken (met sticker) gebruiken. Wie daarna nog
stickers over heeft, kan deze in het gemeentehuis inwisselen tegen kostprijs.
In alle andere gemeenten waar DifTar werd ingevoerd, blijkt de afvalberg met 30% te zijn
verminderd. We hopen uiteraard dat het met Lubbeek dezelfde richting uitgaat.
Wij rekenen alvast op uw medewerking!

Hoe gaan we verder?
Stap 1:

Begin volgend jaar ontvangt u een brief waarin de bedeling van
container(s) wordt aangekondigd.

Stap 2:

Twee weken later ontvangt u uw container(s).

Stap 3:

Start DifTar-inzameling.

Stap 4:

Infoavonden: na enkele maanden DifTar-ervaring wordt alles nog
eens op een rijtje gezet en kan je hier terecht met eventuele vragen.

Met vriendelijke groeten,

J. Geens

Secretaris
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B. Depret

Schepen van leefmilieu

F. Vranckx

Burgemeester

Wenst u bijkomende info over DifTar, bel gratis de groene lijn 0800
0800--97097

Hoe gaan we te werk?

Wat hoort er in je grijze huisvuilcontainer?
Alle afval afkomstig van het huishouden dat in de huisvuilcontainer kan en niet selectief
ingezameld wordt.

De afvalcontainers
Iedereen zal binnenkort over een grijze container beschikken voor de ophaling van de restfractie. U kunt de keuze maken uit een container van 40L, 120L of 240L. Uw huidige (groene)
GFT-container kan u behouden of eventueel wisselen naar een kleiner of groter volume. Wil u
overgaan tot thuiscomposteren dan kunnen we de container terugnemen . Beschikt u nog niet
over een GFT-container, dan kunnen we u een nieuwe leveren.
Alle containers worden uitgerust met een barcodesticker (voorzien
van uw adres), een sticker met de scheidingsregels én met een elektronische chip. In deze chip worden alle gegevens van het aansluitpunt opgeslagen en worden de laatste 30 ledigingen, met vermelding
van het aantal kg, weggeschreven. Dit gebeurt op een zodanige
wijze, dat frauduleus gebruik uitgesloten is.
In de komende maanden wordt het systeem voorbereid en tussen januari en maart mag u uw
nieuwe container(s) verwachten. Hiervoor ontvangt u vooraf een berichtje met de datum
wanneer wij u de container(s) komen overhandigen.

De DifTar-ophaalwagen
De ophaalwagens van EcoWerf zijn uitgerust met een weeginstallatie. Tijdens het opheffen van de container wordt deze
automatisch gewogen. Na lediging volgt een tweede automatische weging. Het verschil tussen deze twee wegingen is het
gewicht dat zal aangerekend worden. Deze aangeboden hoeveelheid huisvuil en GFT is bepalend voor uw afvalrekening.
Vergissingen zijn uitgesloten. Zo zal afval dat in de container is
blijven hangen niet aangerekend worden.

* vervuilde, gemengde of moeilijk te recycleren verpakkingen (yoghurtpotjes,
botervlootjes, aluminiumfolie, karton met plastic laagje, plastic zakjes,
schaaltjes in piepschuim, ...)
* vervuild papier en karton (ook behangpapier, foto's, kalkpapier, ...)
* mosselschelpen, beenderen, schaaldieren, …
* CD-roms, diskettes, videocassettes, LP's, …
* gloeilampen
* wegwerpluiers
* ...

Wat hoort er in je groene GFT-container?
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

loof, schillen en resten van fruit en groenten (ook van citrusvruchten)
etensresten
eierschalen
notendoppen
theezakjes, filterzakjes met koffiedik
snijbloemen en planten
mest van kleine huisdieren (biologisch afbreekbare kattenbakkorrels)
gras, stro, bladeren, onkruid (zonder grond)
klein snoeiafval : twijgjes, versnipperde takken, haagscheersel
keukenrolpapier
zaagsel

Wat kost dit nu?
Na levering van uw container(s) krijgt u een betalingsuitnodiging waarin u gevraagd wordt een
voorschot te betalen. Dit voorschot is afhankelijk van het type container en zal variëren van 50
EUR voor een 40 of 120L container en 100 EUR voor een 240L container.
Telkens u de container(s) aanbiedt, wordt een bedrag van uw voorschot afgetrokken. Dit bedrag is de som van de aanbiedingsprijs en de prijs per kilo afval dat u aanbiedt. Tevens wordt
een jaarlijkse huurprijs, afhankelijk van het type container, verrekend van ditzelfde voorschot.

De ophaling
Wat de GFT-ophaling betreft, verandert er niets voor u.
Voor het huisvuil dient u in plaats van de vuilniszak uw grijze
container op tijd buiten te zetten. De ledigingsdata blijven zoals
ze voorzien zijn. Deze kunt u terugvinden op uw afvalkalender,
in infobladen of op de website “www.ecowerf.be”.
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Voor gewoon huisvuil gelden de volgende tarieven:
Container

Aanbiedingsprijs

Prijs / kg

Huur

40 Liter
120 Liter
240 Liter

1 EUR/aanbieding
1 EUR/aanbieding
2 EUR/aanbieding

0,20 EUR/kg
0,20 EUR/kg
0,20 EUR/kg

5 EUR/ jaar
5 EUR/ jaar
10 EUR/ jaar

Voor GFT gelden de volgende tarieven:
Container

Aanbiedingsprijs

Prijs / kg

Huur

40 Liter
120 Liter
240 Liter

0 EUR/aanbieding
0 EUR/aanbieding
0 EUR/aanbieding

0,15 EUR/kg
0,15 EUR/kg
0,15 EUR/kg

5 EUR/ jaar
5 EUR/ jaar
10 EUR/ jaar
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