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Tielt-Winge, november 2021 
 
 
Ophaling huisvuil, gft en papier en karton in containers 

 
Contact: klantendienst EcoWerf – 0800/97 0 97 

 
 
Beste inwoner 
 
 
De ophaling van huisvuil, gft (groente-, fruit- en tuinafval) en papier en karton in onze gemeente zal over enkele 
maanden grondig veranderen.  
 
In januari/februari 2022 krijgt ieder gezin een grijze huisvuilcontainer en een gele papier en kartoncontainer ter 
beschikking, voorzien van een elektronische gegevens-chip. De bestaande (groene) gft-container zal ook met 
een chip uitgerust worden. De afvalcontainers voor huisvuil en gft worden bij elke lediging gewogen en de 
informatie wordt geregistreerd in de boordcomputer van de ophaalwagen. Voor papier en karton wordt enkel 
de lediging geregistreerd. De aanrekening van je huisvuil en gft gebeurt volgens het aangeboden gewicht. Deze 
manier van afval verrekenen noemt men het DifTar-systeem (geDifferentieerde Tarieven). Zo willen we op een 
eerlijke en gelijkvormige manier de afvalbewuste burger belonen. Tegelijkertijd willen we de afvalberg 
verkleinen door meer in te zetten op het vermijden en correct sorteren van afval. Hoe beter je sorteert, hoe 
minder je betaalt. 
 
Meer informatie over hoe de ophalingen praktisch in zijn werk gaan, vind je in bijgevoegde folder of via 
www.ecowerf.be/tielt-winge. 
  
 
Kies je container(s) 
 
Om de opstart van de ophalingen optimaal te laten verlopen, vragen wij je om je containerkeuze door te 
geven vóór vrijdag 10 december 2021. 
 
Iedereen ontvangt een grijze container om het huisvuil aan te bieden. Voor huisvuil bestaan 4 formaten 
containers: 40 liter, 120 liter, 240 liter of 1.100 liter en voor gft bestaan 3 formaten containers: 40 liter, 120 
liter, 240 liter. 
 
Voor papier en karton is de standaardcontainer een container van 240 liter.  
 
Indien wij geen containerkeuze van jou ontvangen vóór vrijdag 10 december 2021, dan ontvang je een 
standaardcontainer van 120 liter voor de ophaling van huisvuil en een standaardcontainer van 240 liter voor de 
ophaling van papier en karton. Opgelet: indien je geen keuze doorgeeft, krijgt je huidige gft-container geen 
gegevens-chip en zal je hem niet meer kunnen gebruiken vanaf de start van de DifTar-ophalingen. 
 
 
 
 
 
 

Klantnummer: [XXXXXXX] 



   
   

 

    

Wil je graag weten hoe de containers eruit zien? 
 
In de folder vind je een afbeelding van de verschillende containers. Je kan ze ook gaan bekijken op volgende 
locaties en op de zitdagen (zie verder):  

- Gemeentehuis, Kruisstraat 2, 3390 Tielt-Winge 
- GC De Maere, Leuvensesteenweg 187, 3390 Tielt-Winge 
- Zaal Sint-Denijs, Haldertstraat 11, 3390 Tielt-Winge 
- OCMK, Kapellekensweg 31, 3391 Tielt-Winge 

 
Geef je containerkeuze door 
 
Dit kan op één van volgende manieren: 

- Surf naar het digitale loket www.mijnecowerf.be. Registreer je met je eID of met een zelfgekozen 
gebruikersnaam. Om je te registreren heb je je klantnummer nodig. Dit vind je bovenaan deze brief. 
Staat er geen klantnummer, neem dan telefonisch contact op via onze groene lijn.  

- Bel de groene lijn van EcoWerf: 0800/97 0 97. Deze is alle werkdagen bereikbaar van 08.30 tot 
12.00 uur en van 13.00 tot 16.30 uur.  

- Breng een bezoek aan een medewerker op de speciale zitdagen:  
o Op donderdag 2 december 2021 tussen 17.00 uur en 20.00 uur in zaal 't Jongensschool, 

Blerebergstraat 4, 3390 Tielt-Winge 
o Op vrijdag 3 december 2021 tussen 17.00 uur en 20.00 uur in GC De Maere, 

Leuvensesteenweg 187, 3390 Tielt-Winge 
 
 
Opgelet! 
 
De laatste ophaling in huisvuilzakken zal plaatsvinden op woensdag 19 januari 2022. Gebruik tot dan de 
bestaande huisvuilzakken.  
 
Vanaf woensdag 2 februari 2022, de eerste DifTar-ophaling, kan je in onze gemeente enkel nog de 
containers met gegevens-chip gebruiken voor de ophaling van huisvuil en gft.  
 
Ook de gft-stickers dien je te gebruiken tot de start van de DifTar-ophaling en zijn nadien niet meer geldig. 
De laatste gft-ophaling met stickers vindt plaats op woensdag 19 januari 2022.  
 
Volle rollen huisvuilzakken en gft-stickers die je nadien over hebt, kan je in het gemeentehuis of in GC De 
Maere inruilen tot 30 juni 2022. Gft-stickers kunnen ook op het recyclagepark ingeleverd worden tot  

30 juni 2022. Het tegoed wordt op je DifTar-rekening gestort. Heb je geen huisvuilzakken meer, dan kan je 
ook huisvuilzakken per stuk i.p.v. per rol aankopen in het gemeentehuis en in GC De Maere.  
 
De eerste ophaling van papier en karton in containers zal plaatsvinden op maandag 28 februari 2022. Vanaf 
dan neemt EcoWerf papier en karton dat los aan de straatkant staat niet meer mee. Je kan nog wel met los 
papier en karton terecht op het recyclagepark. 
 
 
 
Alvast bedankt voor je medewerking. 
 
 
Met vriendelijke groeten 
 

 

  

Kurt Yskout 
Algemeen directeur 

Raf Alaerts 
Schepen van milieu 

Rudi Beeken 
Burgemeester 

 


