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inzameling textiel

Geacht College,

Zoals u weet moeten de inzamelaars van textiel van u de toelating krijgen om textiel in te
zamelen op uw containerparken, huis-aan-huis en op alle openbare plaatsen en locaties die
bereikbaar zijn van op openbare plaatsen binnen uw grondgebied.
Via onze procedure van 6 jaar terug werd de bestaande wildgroei gekanaliseerd en de
inzar'neling van de oude herbruikbare kledij werd toevertrouwd aan de 4 partners die op
vandaag instaan voor deze inzameling.

Eind dit jaar verlopen deze overeenkomsten en voor de komende periode wensen we opnieuw
dergelijke gecoördineerde toewijzing te organiseren,
Vooraleer we de nieuwe procedure opstarten, wensen we af te toetsen welke opties uw voorkeur
genieten, temeer de marktcontext ondertussen aardig gewijzigd is.
Mogen wij u via deze weg dan ook vriendelijk vragen de lijst in bijlage aan te vullen en ons terug
te bezorgen voor 10 apr¡l eerstkomend.

Op basis van uw keuzes maken we een bestek op en rollen we het project verder uit, teneinde
tijdig en ruim voor het eind van dit jaar de nieuwe contracten te kunnen afsluiten.
We hopen u hiermee van dienst te zijn en we zijn uiteraard steeds te uwer beschikking voor
verdere toelichting.

Met de meeste hoogachting,
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Directeur
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De minimumfrequentie en de wijze van inzameling van de verschillende fracties uit het huishoudelijk afual zijn opgenomen in het u¡Voeringsplan. Voor text¡el
volgende opties mogelijk: containerpark en huis-aan-huis inzameling of conta¡nerpark en los opgestelde containers
De inzameling op het containerpark wordt toevertrouwd aan het Kringloopcentrum
wij u hier uw keuze op te geven:

Wenst u de lnzamel¡ng van textlel

ZWVI Voor de huis-aan-huis

ælElgryi4lEgg

inzamel¡ng en de los opgestelde containers vragen

te laten coördineren:

NEEN, wi¡ verklezen deze lnzamellng ln eigen regle te organlseren
JA

Wenst u een huls-aan-huis inzameling van textlel?

ln het huidige uitvoet¡ngsplan wotdt een frcquent¡e van 4 keer per jaar vooropgesteld (als er geen text¡elconta¡ners worden toegestaan).
lndien er naast de inzameling op het containerpark ook losse containers worden toegestaan, is deze huis-aan-huis inamel¡ng n¡et verplicht

Ter info:

NEEN

JA
via

1 keer per jaar

2 keer per jaar

gunning aan best biedende
gunning aan Kringloopcentrum zWVl (gratis) gezien de focus op þhaÞ tewerkstelling, lokale koopkracht en lokaal hergebruik
gunnrng aan

Hoe wenst u de inzameling vla
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gunnen?

gunnlng aan best bledende
gunning aan Krlngloopcentrum ZWVI (gratls) gezlen de focus op
combi
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tewerkstelllng, þ!g!9 koopkracht en
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hergebrulk

containers via pri.lsvraag = gunning aan best biedende
containers aan kringloopcentrum Zuid-West-Vlaanderen (gratis)
containersaan

Welke locatles (apcnþêre en
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Ter Ìnfo: ln het hu¡dige u¡tvoer¡ngsplan wordt 1 container

pq

die bereikbaar zi¡n via openbare plaatsen) ì/t/enst u te 'vergunnen'?

1.000 inwoners vootopgesteld
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