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“
“

Imog wil bijdragen tot een duurzaam en maatschappelijk
verant
woord omgaan met materialen en energie in Zuid-WestVlaanderen door het aanbieden van een geïntegreerd beheer
voor alle afvalstoffen. Hiervoor zetten we op een kostefficiënte,
kwaliteitsvolle en innovatieve wijze dienstverleningen op namens
onze gemeenten-vennoten om afval te voorkomen, grondstoffen
te recupereren en hernieuwbare energie te ontwikkelen.

BESTUUR EN BELEID
VERLENGING INTERCOMMUNALE

50 JAAR IMOG
Na de buitengewone algemene vergadering vierden we de 50ste
verjaardag met een aansluitende academische zitting in de
schouwburg van Kortrijk. Naast toespraken van burgemeester
Vincent Van Quickenborne, voorzitter Rik Soens en een filmpje van
ere-directeur Jacques Soenens, stond er een panelgesprek op
het programma met klimaatexpert Serge De Gheldere, Mieck Vos
van VVSG, Henny de Baets van Ovam, Johan Bonnier van Imog
en gemodereerd door Tijs Neirynck. De muzikale omlijsting werd
verzorgd door Wannes Capelle.

Eind jaren zestig. De beleidsmensen uit onze regio wilden de steeds
groter wordende afvalberg aanpakken. Een doordacht beleid drong
zich op. Om te vermijden dat afval werd gedumpt in kleiputten en
verlaagde vlaktes, werd versneld werk gemaakt van de bouw van een
afvalverwerkingsinstallatie in Harelbeke. De oprichtingsvergadering
vond plaats in het stadhuis te Kortrijk op 9 september 1969.
De intercommunale werd opgericht voor en door 11 gemeenten :
Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Kortrijk, Kruisem, Kuurne,
Spiere-Helkijn, Waregem, Wielsbeke en Zwevegem, op vandaag
goed voor ruim 245.000 inwoners.
50 jaar later liep de huidige werkingsperiode van Imog af.
Dit betekent dat aan de vennoten een verlenging van de opdracht van
de intercommunale moest worden aangevraagd. Dit werd unaniem
goedgekeurd voor een periode van 18 jaar en werd bekrachtigd op
een buitengewone algemene vergadering op 9 september 2019 in
de schouwburg van Kortrijk, dag op dag 50 jaar na de oprichting.
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Verder mochten we genieten van een familiedag voor medewerkers
en vrijwilligers (mooimakers, compostmeesters, ...) op 15 september
in de Transfo in Zwevegem met ruim 400 deelnemers en namen we
deel aan de Open Bedrijvendagen op 6 oktober met de beide sites.

DECREET OVER HET LOKAAL BESTUUR
Onze manier van werken is gereglementeerd conform het Decreet
over het Lokaal Bestuur (DLB) Deze wetgeving werd geactualiseerd.
Voor Imog betekende dit vanaf 1 januari 2019:
•
De uittreding van de provincie West-Vlaanderen (Algemene
Vergadering 18 december 2018)
•
Het terugbrengen van aantal raadsleden naar 15 (excl.
3 raadgevende bestuurders) en het stopzetten van het
directiecomité (Algemene Vergadering 18 december 2018)
•
Het opmaken van een deontologische code volgens de Imog
kernwaarden
De intergemeentelijke vereniging wordt bestuurd door een Raad van
Bestuur die maandelijks wordt samengeroepen. Er is 1 mandaat per
gemeente, aangevuld met 1 mandaat per 30.000 inwoners. Er zijn
eveneens mandaten met raadgevende stem pro rata 1 mandaatjaar
per gemeente, aangevuld met 1 mandaatjaar per 30.000 inwoners.
De Raad van Bestuur telt zo 18 mandatarissen (15 uit de gemeentelijk
meerderheden +3 uit de oppositie). Op 19 maart 2019 werd een
nieuwe raad van bestuur geïnstalleerd met als voorzitter Rik Soens
en ondervoorzitters Carl De Donder en Marc Doutreluingne.
Imog heeft een Code van goed bestuur sedert 2015 en voldoet aan
artikel 434 §5 van het decreet over het lokaal bestuur (DLB) en is
geïnspireerd op onze waarden. De deontologische code en andere
officiële documenten zoals de statuten en de code voor goed bestuur
zijn na te lezen op onze website onder www.imog.be/imog/decreetlokaal-bestuur/

MEERJARENPLANNING
In 2016 keurde de Vlaamse Regering het Uitvoeringsplan
“Huishoudelijk Afval en Gelijkaardig bedrijfsafval” (UHAGBA) goed.
Het is voor onze regio een ambitieus plan dat inzet op afvalpreventie,
hergebruik en het sluiten van materialenkringlopen. De belangrijkste
doelstelling is zo weinig mogelijk restafval van gezinnen en bedrijven
te storten of te verbranden.
Om de juiste prioriteiten vast te stellen om deze ambitieuze doelstelling
te bereiken, heeft Imog een restafvalanalyse laten uitvoeren. Deze
toont aan dat er nog veel voedsel in onze regio wordt verspild:
Gemiddeld word 21,5% of 28,2kg/inwoner/jaar aan voedsel verspild.
Dit is 6,9 miljoen kg voedsel per jaar dat wordt verspild én dit alleen
al in de Imog-regio! Tevens blijkt dat iedereen per jaar gemiddeld 153
kilogram restafval produceert. Dat is nog een stuk boven de Vlaamse
doelstelling van 147 kilogram. Om aan deze doelstelling vorm te
geven werd begin 2019 een werkgroep opgericht, samengesteld uit
de schepenen van milieu/omgeving, milieu- of omgevingsambtenaren
en de directie van Imog. De besluiten werden definitief vastgelegd in
de Raad van bestuur van 15 oktober 2019.

Verschuiving van restafvalzakken naar recycleerbare fracties
We willen een verschuiving van de hoeveelheid restafval naar meer
selectieve inzameling. Daarom worden de restafvalzakken iets
duurder en de inzameling op de recyclageparken goedkoper.
Recipiënten
Restafval groot
Restafval klein
PMD-zak
Folie-zak

Retributies
€ 1,7 /zak
voorheen € 1,6 / zak
€ 1 /zak
voorheen € 0,85 / zak
€ 0,15 /zak
€ 0,15 /zak

Afmetingen
60 l
40 l
Blijft behouden
Blijft behouden

De invoering staat gepland op 01/09/2020 met een overgangsperiode
van 3 maanden tot 30/11/2020, waarbij de pakken resterende
zakken door de burger bij Imog kunnen worden ingewisseld voor
nieuwe zakken mits betalen van de toeslag.
Afmetingen van de zak
Sinds de inzameling van P+MD en folies, worden de restafvalzakken
steeds zwaarder. We denken aan de ergonomie voor de ophaler. Het
formaat van de grote restafvalzak wordt naar de genormaliseerde
afmeting van 60 liter teruggebracht, net zoals in de meeste steden
en gemeenten in Vlaanderen. De kleine restafvalzak blijft op 40 liter.
De afmetingen van de pmd- en foliezak blijven identiek op 60 liter.
Meerprijs restafvalzakken gecompenseerd door lagere
tarieven op recyclageparken
Als flankerende maatregel voor de prijszetting en afmeting van
de restafvalzakken, worden de selectieve afvalfracties op de
recyclageparken eenvoudiger én goedkoper. Vanaf 1 september
2020 komen de fracties papier en karton, onbehandeld houtafval een
hard groenafval op het niet-betalend gedeelte. Daarnaast wordt een
quotum voorzien van 500 kg zacht groenafval per gezin en per jaar.
Naast het 0-tarief, wordt het aantal betalende tarieven herleid naar
2. Zo kunnen logistieke bewegingen op de parken worden beperkt.
Intergemeentelijke parken
Om de dienstverlening op de recyclageparken nog te vereenvoudigen
worden naast de recyclageparken van Beveren-Leie, Deerlijk,
Waregem en Wielsbeke ook de recyclageparken van Harelbeke,
Kortrijk, Kruisem en Zwevegem evenals Spiere-Helkijn (enkel voor
de gratis fracties) en Avelgem (na aanpassingswerken) zogenaamde
IGRP-parken. Dat wil zeggen dat de aanvoermogelijkheden en de
tarieven op al deze parken dezelfde zijn en dat je als inwoner van één
deze gemeenten op alle parken terecht kan met je materiaal. Zo kan
je steeds kiezen voor het meest nabije park volgens de openingsuren
die jou passen.
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AFVALVERBRANDINGSINSTALLATIE
EN SORTERING IN HARELBEKE

Imog verbrandde vorig jaar 64.841.828 kg restafval dat niet meer kan
worden hergebruikt of gerecycleerd. Hierbij komt heel wat warmte vrij die
niet onbenut wordt gelaten. Sinds 1987 rustte Imog de installatie uit met
een energierecuperatie voor elektriciteitsproductie en voor het warmtenet.
Concreet wordt uit 2 kg afval 1kWh elektriciteit geproduceerd.

WARMTENET BREIDT UIT
Sinds begin 2014 heeft Imog een warmtenet met buurbedrijf Nerva
en wordt de warmte ook intern in de eigen bedrijfsgebouwen
gebruikt. Vanaf eind 2015 werd gewerkt aan een warmtenet die
projecten in de gemeenten Harelbeke en Kuurne verbindt met de
verbrandingsinstallatie. Via een netwerk van 15 kilometer buizen
kan zo energie worden gebracht naar 700 woningen, een 10-tal
appartementsgebouwen en meerdere stadsgebouwen langs het
traject. Hiervoor werd een onderboring van de Leie gerealiseerd over
een traject van 150 meter en tot 15 meter diepte.
Werking
Afval van alle Imog gemeenten wordt aangevoerd en verbrand in
de verbrandingsinstallatie. De warmte die hierbij vrijkomt wordt
via warmtewisselaars omgezet in thermische olie en warm water.
Via collectoren wordt het warm water tot aan de perceelsgrenzen
gebracht. De netwerkbeheerder is daarna verantwoordelijk voor de
distributie. Vanuit Imog vertrekt warmte naar 4 verschillende afnemers:
•
Particuliere woningen in Kuurne
•
Overheidsgebouwen in Harelbeke
•
Industriële toepassing bij buurbedrijf Nerva
•
Interne gebruiksname voor de verwarming van eigen gebouwen
In 2019 werd het warmtenet in Harelbeke sterk uitgebreid. Intussen
worden de brandweerpost en residentie De Watermolens ook
verwarmd met de restwarmte van Imog. Momenteel wordt het
warmtenet uitgebreid om De Nieuwe Markt aan te sluiten. De aanleg
op de kruising van de Nieuwstraat en de Abdijstraat is achter de rug en
wordt Residentie de Parel (nog in aanbouw) aan gesloten in 2020. De
warmtebuizen worden doorgetrokken in de Abdijstraat en maken we
verbinding met het warmtenet in de Tweebruggenstraat.
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Fluvius voorziet een uitbreiding van het warmtenet in Kuurne en
Harelbeke tot 18 MW. Imog ondertekent een intentieverklaring zodat
Fluvius kan intekenen voor de Call groene warmte.

Groen: huidig warmtenet
Geel: geplande uitbreiding die binnenkort in uitvoering gaat
Blauw: mogelijke uitbreidingen
Wit: potentiële warmte afnemers

SORTERING VAN PMD EN PAPIER & KARTON
Pmd, folies en Papier & Karton worden met duowagens opgehaald in
onze Imog-regio en komen rechtstreeks binnen in het sorteercentrum.
Zo’n 4.890 ton Pmd, 220.430 kg folies en 16.030 ton papier & karton
werden aangevoerd vanuit diverse gemeenten en privé-bedrijven.
Na verwerking verzorgden Fost Plus en Imog de afzet naar diverse
afnemers.
De uitbreiding van de PMD-fractie en introductie van de foliezak
loopt inmiddels op kruissnelheid. We merken dat de deelname
van de bevolking hieraan goed is te noemen. De werking van de
sorteerinstallaties werd aangepast om deze bijkomende fracties op
een goede manier uit te sorteren.

GEÏNTEGREERDE
AFVALVERWERKING IN MOEN

Imog realiseerde de voorbije jaren haar masterplan waarbij de site Moen drastisch
wordt gemoderniseerd. Dit omhelsde een investering van ruim 10 miljoen euro in
de lokale uitwerking van een materialenbeleid. Het masterplan is dus een nieuw
ankerpunt, in de (her)oriëntatie van de site en haar activiteiten. Zo bewees de
site al verschillende diensten aan de maatschappij: klei- en keramische industrie,
stortplaats voor het milieuvriendelijk en definitief bergen van afval, stortgasvalorisatie
en laguneren waarbij onderwaterbodem opnieuw bodem wordt.

BEHEERSPLAN
De site in Moen heeft altijd een maatschappelijke invulling gehad.
Eerst als klei-ontginning, later als stortplaats, eerst gemeentelijk en
later door Imog uitgebaat. De Imog deponie te Zwevegem-Moen heeft
een milieuvergunning tot 2031. Door de uitrol van het Masterplan is
op de site intussen een breed scala aan activiteiten ontplooid : vb.
lagunering Valorzis, bodemasse opschoningsinstallatie Valormet, de
valorizatie van stortgas Valorgas, biomassa- en materialencentrum,
loskade, …
De stortactiviteiten verlopen op een heel kleine resterende ruimte
Stilaan dienen de plannen voor het beëindigen van de stortactiviteiten,
de afwerking van de stortplaats en de 30-jarige nazorg voorbereid
te worden. Hiervoor maakt Imog een beheersplan op voor het
beëindigen van de stortactiviteiten, voor het afwerken van de
stortplaats, voor de activiteiten na het sluiten van de stortplaats en
de 30-jarige nazorg. Dit wordt met de bevoegde overheden naar
haalbaarheid afgetoetst en er wordt momenteel op eigen initiatief een
project MER-rapport opgemaakt.
De eindfase bestaat uit het optimaliseren van het stortvolume. De
helling aan de zijde van de compostering dient aangepast aan de
activiteiten die we in het masterplan voorzien nadat de stortactiviteit
beëindigd is en de stortplaats afgewerkt is zonder dat de eerste
insteek “inpassing in het landschap van de stortplaats in ophoging”
wordt verlaten.

De nazorg bestaat uit het actualiseren van het businessplan voor
de nazorg (november 2015) en integreren in de actualisatie van het
masterplan. De operationele activiteiten na 2031 ( = na afwerken van
de stortplaats) zouden kunnen bestaan uit compostering, sortering,
regionaal overslagstation, clustering KGA, logistieke zone, biomassaen materialencentrum, waterzuivering, ….
Het masterplan voorzag om in de nazorgfase zonnepanelen te
plaatsen bovenop de afgewerkte stortplaats en op de zuidelijk
georiënteerde hellingen van de stortplaats. Dit is uitgevoerd en
blijft een belangrijk onderdeel in het Masterplan. Momenteel zijn er
evenwel ook twee activiteiten (lagunering en bodemasseopschoning)
die in alle opzichten zeer goed verlopen en bij voorkeur ook een
plaats krijgen op de site na het beëindigen van de stortactiviteit en
na afwerking (die gefaseerd zal uitgevoerd worden in functie van het
volstorten en afwerken van de stortplaats)
De opschoningsinstallatie voor bodemasse levert ferro en non-ferro
(recyclage) en bodemassegranulaten op. Op de afgewerkte stortplaats
kan een fysicochemische opschoningsinstallatie geëxploiteerd
worden voor het opschonen van deze bodemassegranulaten. De
bestaande lagunering kan ook uitgebreid worden over de nog af te
werken stortplaats.
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ONDERZOEK NAAR WINDMOLENS
Na afwerking van de stortplaats dient een nabestemming te worden
voorzien. De site Moen biedt hiervoor mooie opportuniteiten:
ligging aan het kanaal met kade, operationele en ondersteunende
infrastructuur, deskundige en ervaren medewerkers, waterzuivering,
ingebed in de omgeving om hinder maximaal te beperken. Verder
moet Imog zich open stellen voor nieuwe en innovatieve ideeën.
Zo komt de site in aanmerking voor 2 middelgrote windturbines.
Er werd een subsidieaanvraag ingediend bij de oproep voor
middelgrote windturbines van het Vlaams Energieagentschap. Dit is
een nieuwe investeringssubsidie via een call-systeem voor maximum
50% van investeringskosten voor grote ondernemingen en andere
ondernemingen. De Call liep van 3 december 2018 tot en met 24
januari 2019. Het betreft een subsidie voor middelgrote windturbines
tot 300 kW. Imog werd samen met 14 andere projecten weerhouden
uit 26 aanvragen.
Er werd door een aangesteld studiebureau gescreend naar
vergunbaarheid met als doel de beperkingen en randvoorwaarden
in kaart te brengen. Dit is nog geen garantie op vergunning.
De realisatie is voorzien voor 2020. De insteek van het beheersplan
en de mogelijkheid tot het plaatsen van 2 middelgrote windmolens
werd voorgesteld op een infoavond in OC Den Tap in Moen op
maandag 21 oktober 2019. Er waren zo’n 100 geïnteresseerde
aanwezigen. Inmiddels loopt de milieuvergunningsaanvraag verder.
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AFVALFRACTIES IN DE KIJKER
PREVENTIEPLAN ORGANISCH AFVAL

INZAMELING ASBESTCEMENT

Uit een eigen analyse van de inhoud van de restafvalzak blijkt dat er
nog 55,1 kg groenten-, fruit- en tuinafval inzit, waarvan 38,7 kg per
inwoner per jaar nog perfect thuis kan worden gecomposteerd en er
ook nog 26,5 kg materialen in zit, waar op vandaag een selectieve
inzameling voor bestaat. Daarnaast vinden we nog een belangrijke
hoeveelheid terug die als voedselverspilling kan voorkomen worden:
28,2 kg per inwoner per jaar; zoals brood en banket (7,6 kg/inw/jaar),
ongeopende verpakkingen (2,4 kg/inw/jaar) en onaangebroken niet
verpakt voedsel (5,6 kg/inw/jaar).

Het subsidiebesluit lokale besturen van de OVAM leidde in 2018 tot
het opzetten van een versnelde inzameling aan huis. Door de kostprijs
van de inzameling aan huis te verlagen naar € 30 all-in voor 1.000
kg, kon Imog de drempel tot deelname zo laag mogelijk houden. Dit
impulsproject kon eind 2018 met succes worden afgerond met een
inzameling van 450 ton. Imog ontving hiervoor €185.470 betoelaging.
Imog diende tijdig bij Ovam een nieuwe aanvraag in, waardoor in
2020 een bijkomende subsidie kon gereserveerd worden voor een
totale inzameling van 1.125,58 ton asbestcement.
Hierdoor zullen naar schatting 1951 locaties kunnen worden bediend.
Het totale subsidiebedrag bedraagt € 380.460 voor de inzameling
van 1125 ton (op 1951 locaties) over 2 jaar.

Door bijkomende acties kan hier nog een grote milieuwinst worden
gehaald. Om haar inwoners te sensibiliseren, organiseerde Imog
infoavonden en opleidingen in drie thema’s : kippen houden,
thuiscomposteren en voedselverlies beperken.
1. In de Afvalkrant van maart werd uitgebreid aandacht besteed aan
de fractie organisch afval. Slimmer omgaan met voedselverlies
brengt geld op. Met deze slogan werd een dubbele pagina
besteed aan de kippenactie, thuiscomposteren en voedselverlies
beperken.
2. Imog was aanwezig op de beurs Exterieur in Waregem van 1517 februari met aandacht voor kippen en thuiscomposteren in de
kringlooptuin
3. Imog organiseerde 3 infoavonden rond kippen houden:
• Op zaterdag 30 maart om 10u in de Bib Box, Boekenplein 1,
8790 Waregem
• Op woensdag 3 april om 19u in het dakcafé, ingang Papenstraat,
8500 Kortrijk
• Op dinsdag 23 april om 19u in Aveve tuincentrum Lateur,
Ellestraat 27, 8550 Zwevegem
4. Imog organiseerde een driedelige cursus thuiscomposteren op
dinsdag 7, 14 en 21 mei

MAG IK DEZE KURK VAN JOU ?
Eind 2018 lanceerde de provincie West-Vlaanderen samen met
Beweging.net en de West-Vlaamse Milieufederatie de campagne
"Mag ik deze kurk van jou" om de circulaire economie te promoten.
Het doel was om 1 miljoen kurken in te zamelen. Uiteindelijk werden
er bijna 1,4 miljoen kurken verzameld. Daarvoor werden 350
inzamelboxen geplaatst in ontmoetingscentra, scholen, bibliotheken
en andere openbare plaatsen verspreid over de provincie. Ook Imog
plaatste op al haar recyclageparken een inzamelbox voor kurken.
Bij de bekendmaking van het resultaat op 16 december 2019
werden de vrijwillige peters en meters van de kurkactie door Jurgen
Vanlerberghe, gedeputeerde voor Milieu, Landschap en Natuur, in de
bloemetjes gezet.
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GROENCOMPOSTERING EN
THUISCOMPOSTEREN

De groenafvalcompostering heeft een capaciteit van ca. 35.000 ton op
jaarbasis. Ruim één derde van het composteerterrein werd in overdekking
uitgevoerd. Alle aanvoer doorloopt het systeem van actieve beluchting en
membraanafdekking. Er wordt gewerkt naar een totale ketenbewaking
waarbij het materiaal van bij de inzameling wordt begeleid totdat het
eindproduct de site verlaat.

In 2019 werd 24.406.800 kg groenafval tot compost verwerkt. Alle
Imog-compost draagt het Vlaco-label, wat garanties biedt inzake de
procesvoering en het eindproduct.

TUINAFVALBAK
Eind 2019 kon Imog 19.309 klanten (+3,21%) noteren. Er wordt op
vandaag meer groenafval ingezameld via de tuinafvalbakken dan
via het recyclagepark. Deze dienst zorgt voor een grote service
en comfort bij de klanten en een bijkomende ontlasting van de
recyclageparken. Bovendien kunnen TAB-klanten een bijkomende
ophaalbeurten op afroep aan vragen. De data en prijzen hiervan
worden vermeld op de keerzijde van de TAB-kalender. Daarnaast
is het mogelijk om bij eenmalig veel groenafval een composteerbare
papieren zak aan te bieden naast de tuinafvalbak. Deze zakken
kosten €1,80 en zijn verkrijgbaar op de recyclageparken van
Harelbeke, Waregem, Beveren-Leie, Deerlijk, Wielsbeke en Moen.
Deze dienst wordt nu ook uitgebreid tot de deelgemeente Zingem
van de fusiegemeente Kruisem.
Begin 2019 ging een proef door met toestemming milieu-inspectie
waarbij 10 % groenten en fruit uit GFT van een ander regio werd
toegevoegd in de groencompostering. Hiervan wisten we in de
zomer dat dit is geslaagd, zowel naar aanvoer, composteringsproces,
mogelijkse hinder en compostkwaliteit.
Imog startte op 1 september 2019 een proefproject in de gemeente
Deerlijk, waarbij gebruikers van een tuinafvalbak niet-bereid groentenen fruitafval in de tuinafvalbak mogen deponeren. Deze actie werd
intussen verlengd tot eind 2020 en kenbaar gemaakt via een flyer
bij de factuur en een nieuwe deurhanger. Daaraan gekoppeld
stelde Imog een online enquête op, waarbij gepolst werd naar het
gebruik van de tuinafvalbak, de duidelijkheid van de sorteerregels en
de ophaaldienstverlening. De deelnemers aan de enquête werden
nadien beloond met een handig keukenemmertje.
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CO 2-TOOL BEREKENT ECOLOGISCHE
VOETAFDRUK BIJ GEBRUIK VAN COMPOST
Compost is een unieke bodemverbeteraar dankzij de grote
hoeveelheden stabiele organische stof. Nog te weinig wordt de
CO2-opslag in compost en bij gebruik van compost in de bodem
in kaart gebracht en in rekening gebracht bij het realiseren van
klimaatdoelstellingen. Vlaco ontwikkelde een tool om de gemiddelde
voetafdrukwinst bij compost- en digestaatgebruik uit te drukken in
termen van CO2-equivalenten. De tool becijfert per ton eindproduct
de broeikasgas-emissie en -emissiebesparing gerelateerd aan
onder meer de productie van compost of digestaat tegenover
een referentiesituatie waar geen compost of digestaat wordt
geproduceerd (cfr situatie <1990).
Met het Burgemeestersconvenant 2020 engageerden de Imog
steden en gemeenten zich om de CO2-uitstoot te verminderen.
Algemeen doel: de uitstoot op het grondgebied met minstens 20 %
terugdringen tegen 2020. Een gemeente die voor haar openbaar
groenbeleid compost gebruikt, realiseert hierdoor een aanzienlijke
ecologische voetafdrukvermindering. Deze totaal vermeden
voetafdruk komt overeen met de uitstoot voor een afstand van
38.038.595,95 km afgelegd met een gemiddelde personenwagen
en/of met de uitstoot van 12.172,35 maal een vliegtuigreis (heen en
terug) tussen Brussel en Barcelona!

Gemeente

Groencompost
afgezet

Vermeden
CO2-equivalent

Anzegem

362.720 kg

205.055,33 kg

Avelgem

474.250 kg

268.106,23 kg

Deerlijk

764.600 kg

432.248,86 kg

Harelbeke

797.360 kg

450.785,93 kg

Kortrijk

690.660 kg

390.448,60 kg

Kruisem

181.840 kg

102.799,02 kg

Kuurne

171.860 kg

97.157,06 kg

Spiere-Helkijn

72.360 kg

40.907,05 kg

Waregem

413.440 kg

233.804,42 kg

Wielsbeke

30.000 kg

16.959,80 kg

Zwevegem

1.221.700 kg

690.659,74 kg

DEMO OPENBAAR GROEN
Er liepen demoproeven rond het gebruik van compost in openbaar
groen. Het is de bedoeling om de compost/potgrond afkomstig
vanuit de eigen compostering in de praktijk uit te testen binnen het
openbaar groen van onze vennoten. Zo wordt de keten heel lokaal
rond gemaakt.

In een vroegere editie deed de gemeente Zwevegem mee. Dit jaar
nemen Anzegem en Avelgem deel. Bij Avelgem wordt onze potgrond
uitgetest in de gevelbloembakken aan het Gemeentehuis en het
Sociaal Huis. Bij Anzegem is dit het geval in de bloementorens die
zich bevinden op Vichtseplaats. De ervaringen werden gebundeld op
een getuigenisfilmpje dat werd uitgezonden op Plattelandstv.
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RECYCLAGEPARKEN

In de loop van de ca. dertig jaar werking zijn de
recyclageparken steeds verder uitgegroeid en
werd de selectieve inzameling naar steeds meer
afvalsoorten doorgevoerd. Glas, papier, pmd, kga,
motorolie, frituurvetten, elektro, isomo, schroot en
oude kledij e.a. krijgen er via selectieve inzameling
een passende bestemming.

INTERGEMEENTELIJKE RECYCLAGEPARKEN
De inwoners van Deerlijk, Waregem en Wielsbeke kunnen sinds
2 januari 2017 terecht op elkaars recyclageparken. Deze stad en
gemeenten bieden hiermee heel wat voordelen aan hun inwoners: Zo
kiest de burger voor het meest nabije park volgens de openingsuren
die hem passen. De burger kan op meer tijdstippen op een
recyclagepark terecht en de uniforme aanvoermodaliteiten over de
gemeentegrenzen heen, zorgen voor meer duidelijkheid. Imog zorgt
voor het beheer en de werking van die recyclageparken met inbegrip
van intergemeentelijke recyclageparkwachters. Ook na 3 jaar blijven
de bezoekersaantallen per recyclage park lichtjes stijgen.
31/12/2019

Deerlijk

Wielsbeke

Waregem

TOTAAL

Wielsbeke

73

14167

768

15008

Beveren-Leie

1661

158

22011

23830

Waregem

365

896

55536

56797

Deerlijk

26645

62

1296

28003

Er werd een traject uitgewerkt voor de uitrol van de intergemeentelijke
recyclageparkwerking :

Anzegem:
De gemeente tekent momenteel niet in op IGRP. De huidige software
is obsolete, een upgrade wordt ingepland in 2020.
Avelgem:
Er worden infrastructuurwerken gepland. Imog is er bouwheer
van, inclusief de opmaak van het subsidiedossier en de
vergunningsaanvragen. Na deze werken wordt het ook een
intergemeentelijk recyclagepark.
Deerlijk:
Het park is IGRP sedert 1 januari 2017 en de vernieuwde
diftarsoftware is in gebruik sinds 03/02/2020.
Harelbeke:
Verder overleg omtrent inkanteling RP Harelbeke in IGRP loopt. De
ombouw naar de vernieuwde diftarsoftware wordt gerealiseerd tegen
01/09/2020.
Kortrijk:
De praktische afspraken omtrent IGRP-werking worden
uitgewerkt. Imog is bouwheer voor de aanpassingswerken aan de
recyclageparken van Rollegem en Heule, inclusief de opmaak van
het subsidiedossier. De ombouw naar de vernieuwde diftarsoftware
is voorzien tegen 01/09/2020.
Kruisem:
Op 1/12/2019 werd de exploitatie van de recyclageparken in de
deelgemeenten Kruishoutem en Zingem aan Imog overgedragen en
worden deze recyclageparken IGRP vanaf 1/1/2021. De vernieuwde
diftarsoftware is in gebruik sinds 27/12/2019 .
Kuurne:
De gemeente onderzoekt momenteel de verschillende mogelijkheden:
het recyclagepark behouden, al dan niet vergroot, een nieuwe
locatie, al dan niet instappen in de intergemeentelijke samenwerking
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Spiere-Helkijn:
Er gebeurden aanpassingswerken om het park in overeenstemming
met de vergunningsvoorwaarden uit te voeren. Er worden voorstellen
uitgewerkt voor enkel een gratis deel en bemanning met tweetalige
recyclageparkwachters.
Waregem:
Is IGRP sedert 1 januari 2017. De vernieuwde diftarsoftware is in
gebruik op het park in Beveren-Leie sinds 27/12/2019, in Waregem
sinds 20/01/2020.
Wielsbeke:
Is IGRP sedert 1 januari 2017. De ombouw van de diftarsoftware is
ingepland in 2020.

UPGRADE DIFTAR SOFTWARE
De gebruikte software (Multysis 1.0 pakket) voor de aansturing van
de diftar-parken diende ‘vernieuwd’ te worden. Voor deze update
ontwikkelde Imog, in samenspraak met vertegenwoordiging van
de gemeentelijke diensten, een ‘functionele- en vormtechnische
analyse’. Daarnaast zijn er mogelijkheden om de bestaande
software aan te passen met een ‘klantenportaal’, waarbij ook
een positieve tarificatie mogelijk is voor die afvalfracties die we
wensen te stimuleren. Er werd hiervoor een eigen ICT deskundige
aangetrokken om beide projecten in goede banen te leiden. De start
gebeurde op het recyclagepark van Beveren-Leie. Daarna kwamen
de intergemeentelijke recyclageparken aan de beurt.

Zwevegem:
De voorbereiding voor de uitrol IGRP samen met het bestuur en de
medewerkers zijn in volle ontwikkeling op dat de intergemeentelijke
recyclageparkwerking uitgerold kan worden met de nieuwe
diftarsoftware.
Imog-recyclagepark op de site in Zwevegem-Moen:
De aanpassingen lopen om het park te kunnen inzetten als IGRP.
Het dossier voor de diftaruitrusting is bij de Ovam voor maximale
subsidiëring.
Imog-recyclagepark op de site in Harelbeke:
De aanpassingen lopen om het park te kunnen inzetten. Kunnen
inzetten als IGRP. Het dossier voor de diftaruitrusting is bij de Ovam
voor maximale subsidiëring.

Ook in Kruisem (RP Kruishoutem eind 2019 en RP Zingem begin
2020) is de overschakeling naar de nieuwe Diftarsoftware een feit en
dat tot tevredenheid van bezoekers en recyclageparkwachters.
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OPHALING EN TRANSPORT
PROEFPROJECT URBAN WASTE
COLLECTION
Het ophalen van bedrijfsafval en huishoudelijk afval in steden wordt
alsmaar moeilijker door de beperkingen die lokale besturen opleggen
aan zwaar verkeer. Steden nemen deze maatregelen elk vanuit hun
eigen problematiek (bv. verminderen van fijnstof, voorkomen van
schade aan historische gebouwen, mobiliteit, verkeersveiligheid
enz.). Om het ophalen efficiënter te laten verlopen zijn investeringen
nodig in technologie en materieel. Maar hoe pakken bedrijven dit
best aan en waarin moet men investeren? In het kader van het VILproject ‘Urban Waste Collection’ gaat Imog - samen met VANHEEDE
en Stad Waregem - op zoek naar antwoorden op deze vragen.

De bouw van de CNG tankinstallatie in Moen is een logisch gevolg
van het succes in Harelbeke en laat toe om de eigen vloot die in
Zwevegem-Moen gestald staat ook over te schakelen naar deze
milieuvriendelijker brandstof.. Voor het plaatsen van een CNGtankstation nabij de site in Moen, werd door de gemeente Zwevegem
een domeinconcessie verleend voor een periode van 99 jaar. De
werken werden inmiddels afgerond en de officiële indienstelling was
op 9 maart 2020.

Met dit innovatief proefproject slaan het milieubedrijf Vanheede
Environmental Services, ophaler A3 Verhuur en intercommunale Imog
de brug en zamelt één vrachtwagen huishoudelijk restafval en het
aan huishoudelijk vergelijkbaar bedrijfsrestafval in. Het is niet meer
belangrijk WIE het afval buiten zet, maar wel WAT en HOEVEEL. Op
22 november 2019 ging dit proefproject in Waregem van start.

FUSIE KRUISHOUTEM – ZINGEM

GEMEENTE

HUISVUILOPHALING

PAPIER & KARTON/PMD

Anzegem

Callens Reiniging

Cogetrina

Avelgem

Cogetrina

Callens Reiniging

Deerlijk

Callens Reiniging

Callens Reiniging

Harelbeke

A3 verhuur

A3 verhuur

Kortrijk

Stad Kortrijk

A3 verhuur

Kuurne

Renewi
(diftar rolcontainers
zoals bij IVlA)
Callens Reiniging

Spiere-Helkijn

Cogetrina

Callens Reiniging

Waregem

A3 verhuur

A3 verhuur

Wielsbeke

Callens Reiniging

Callens Reiniging

Zwevegem

Cogetrina

Cogetrina

Kruisem

Bij een fusie van twee gemeenten, elk met hun afvalbeleid en elk met
een lidmaatschap bij een verschillende afvalintercommunale, wordt
gezocht naar de beste oplossingen. Het bestuur koos om gebruik te
maken van de uitgebreide dienstverlening van Imog. In 2019 werden
alle voorbereidingen getroffen om op 1 januari 2020 met een uniform
systeem in Kruishoutem en Zingem te kunnen starten. Voor Imog
betekende dit een nieuwe manier van inzamelen van restafval aan
huis door ophaling met rolcontainers in plaats van restafvalzakken.
Om alle details rond inzameling en recyclageparken duidelijk te
communiceren werd in november een speciale editie van de afvalkrant
bedeeld in Kruisem. Daarnaast kreeg elke inwoner van Kruishoutem
een brief waarin het diftarsysteem werd toegelicht en waarbij via een
online platform de gewenste diftarbak kon gekozen worden.

Callens Reiniging
Callens Reiniging

CNG TANKINSTALLATIE
Imog startte in 2016 met de overschakeling van de huisaan-huisinzameling van afval met voertuigen op CNG. Imog
bouwde bovendien een eigen CNG-tankinstallatie langsheen de
Kortrijksesteenweg en stelde deze open voor externe klanten.
Doordat ook andere lokale besturen investeerden in een CNGwagenpark en tankinstallatie intussen open staat voor alle inwoners,
kon deze zware investering worden terugverdiend. In 2019 werd
ruim 302.386 kg CO2 getankt, waarvan 174.167 kg door auto’s en
128.219 kg door vrachtwagens.
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De twee recyclageparken blijven behouden, maar krijgen elk een
specifieke invulling. Het park in de Melkerijstraat in Kruishoutem is
het grootste en wordt gebruikt als hoofdpark met een betalend en
niet-betalend gedeelte. Dit park is toegankelijk via toegangscontrole
met eID voor alle inwoners en met toegangsbadge voor alle bedrijven
uit Kruisem. Het park in de Bekestraat in Zingem wordt een minirecyclagepark, waar enkel gratis fracties ingezameld worden,
aangevuld met zacht groenafval (waarvan de eerste 500 kg/jaar
gratis kan aangeboden worden)

MENS EN MILIEU
Dagelijks streeft Imog ernaar om het veiligheids-, milieuduurzaamheids-,

privacy-

en

kwaliteitsbeleid

steeds

te

verbeteren waarvoor iedere medewerker elke dag opnieuw
inspanningen levert. Via opleidingen en toelichtingen tijdens de
KVM-overlegmomenten (Kwaliteit-Veiligheid-Milieu) brengt Imog
de kennis rond preventie telkens een stapje hoger waardoor onze
medewerkers steeds meer aandacht krijgen rond diverse risico’s.
IMOG FIETST MET DE STEUN
VAN VLAANDEREN
In het kader van het Pendelfonds dagen wij al enkele jaren het
buurbedrijf Nerva en Stad Harelbeke uit om ons woon-werkverkeer
op een duurzame manier af te leggen. De klemtoon lag niet enkel op
het fietsen, maar ook carpoolen en het openbaar vervoer werden in
de kijker geplaatst. We merkten al snel dat een week onvoldoende
was om deze 3 mogelijkheden te promoten en zo werd de 3 weken
omgedoopt tot de maand van de mobiliteit van 2 tot 20 september. In
totaal hebben we in 2019 alle verwachtingen overtroffen in het aantal
gereden fietskilometers. Iedere maand hebben wij beduidend meer
kilometers bijeen gefietst dan de voorgaande jaren. In september
bereikten we allen samen een piek met maar liefst 13.472 km. Begin
2019 hadden we gehoopt om in het komende jaar de kaap van
120.000 fietskilometers te behalen.
Dit werd ruimschoots overschreden. De teller staat eind december
2019 op 132.998 km afgelegd met de fiets. Zo hebben de fietsers
ervoor gezorgd dat er 16,72 ton CO2 minder vrijgekomen is door
gebruik te maken van de fiets in plaats van de wagen.

ERP VERNIEUWINGSTRAJECT AXAPTA 2019
Sinds 2002 gebruikt Imog Axapta als ERP-software (Enterprise
Resources Planning) voor onder meer boekhouding, magazijn
en aankoopbeheer, werkplanning en –voorbereiding preventief
onderhoud, contractbeheer, kostenopvolging via projecten, ISO,
KVM-opvolging, enz. In 2017 werd het startsein gegeven voor het
ERP-vernieuwingsproject. Kort geschetst houdt dit project in dat alle
handelingen die we nu in het huidige ERP-pakket (=AX4.0) maken
en onze nieuwe noden in de nieuwe software (=AX2012) moeten
ondergebracht worden. Om dit grootschalig project te realiseren
werd een team samengesteld zodat de aandachtspunten –die leven
bij eenieder die betrokken is bij de administratieve processen- in dit
traject mee kunnen opgenomen worden. Naast de key-users die in
eerste lijn een kennisdomein beheren, worden expert-users vanaf het
begin erbij betrokken. Dit zijn de Imog medewerkers die expert zijn
in een bepaald deel van een bedrijfsproces omdat zij er dagdagelijks
mee werken. Het nieuwe ERP-softwarepakket AX2012 staat sinds 1
januari 2020 live.

ISO ZORGSYSTEEM
Imog heeft een uitgebreid milieu-en kwaliteitsmanagementsysteem,
opgebouwd volgens de eisen van de ISO 9001 (kwaliteit) en ISO
14001 (milieu). Het ISO zorgsysteem omvat de volledige site in
Harelbeke en de sortering, groencompostering, deponie en logistiek
in Moen. Imog kreeg in januari een nieuwe audit en slaagde voor de
hercertifiëring van beide zorgsystemen.

CYBER-ALERT
Ransomware, phishing, spam, … gijzelsoftware kent een grote
opmars. Imog neemt voorzorgen door haar servers en interne
netwerken te beveiligen, maar zet ook in op sensibilisering van
haar medewerkers. Bewustmaking via de interne nieuwsbrief en
infomomenten maakt deel uit van de strijd tegen cybercriminaliteit.
In deze context werd ook het clean desk principe ingevoerd. Een
opgeruimd bureau laat geen gevoelige informatie achter.
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NETTE REGIO
GLASBOL ZIET U

HANDHAVINGSWEEK

Zwerfvuil en sluikstort staat bij de burger hoog op de agenda, maar
op heterdaad betrappen blijft echter zeer moeilijk. Toch is een snelle
maatschappelijke reactie op overlast gewenst. De plaatsing van de
verborgen camera loopt inmiddels op kruissnelheid. Bij vaststelling van
sluikstort met nummerplaatherkenning of mogelijke gezichtsherkenning
wordt het bestuurlijk verslag naar de sanctionerende ambtenaar
gestuurd.

De handhavingsweek zwerfvuil vond dit jaar plaats van 30 september tot
6 oktober. De invulling van de campagne verliep in samenwerking met
Gouverneur Carl Decaluwé, de provincie West-Vlaanderen, de WestVlaamse afvalintercommunales en met steun van de Mooimakers.
Op 16 september 2019 organiseerden we een inspiratiemoment met
interactieve werkvormen. Hoe kan je op lokaal niveau handhaven op
zwerfvuil en sluikstorten? Wat werkt wel en wat niet? Hoe ervaren de
toezicht-houders dit op het terrein? Juridische toetsing van gevallen uit
de praktijk. Welke subsidiemogelijkheden zijn er voor een doeltreffende
aanpak?

De verplaatsbare camera werd vanaf april 2018 ingezet in de Imogregio. Tijdens het proefproject bood Imog 103 plaatsingen aan volgens
een verdeelsleutel van 1 plaatsing per 2500 inwoners Het opgestarte
cameratraject wordt uitgebreid naar meerdere camera’s met een
verschillend toepassingsgebied en de personele inzet van ½ VTE
voor plaatsing, analyse van de beelden en het opmaken bestuurlijke
verslagen. Hiervoor werd in de begroting € 0,15 per inwoner voorzien.
Er werden 4 bijkomende camera’s aangekocht, zodat de pakkans
evenredig vergroot. Door de grotere batterij duurt een plaatsing
gemiddeld een volledige werkweek. In 2019 werden 112 plaatsingen
uitgevoerd met de camera. Er werden 180 overtredingen vastgelegd
in een bestuurlijk verslag/getuigeverklaring.
In de strijd tegen zwerfvuil werd in Harelbeke een glasbol letterlijk in
de bloemetjes gezet. Met de ervaring dat vuil bijkomend vuil aantrekt,
kreeg de glasbol in de Vrijheidsstraat een grondige schoonmaakbeurt
en een grastapijt met bloemetjes. De boodschap is duidelijk : hou deze
glasbol netjes en laat geen zwerfvuil achter.
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Tijdens de week werden de zwerfvuilcamera’s gezet in de gemeenten
Avelgem, Kortrijk, Kuurne en Waregem. Er konden 12 bestuurlijke
verslagen en getuigeverklaringen worden opgemaakt. In andere
gemeenten ging de Gas-vaststeller op pad en werden 21 mondelinge
en 2 schriftelijke aanmaningen en 9 bedankingen gedaan.

Coachingtraject
Imog werkt sinds 2009 intensief aan een nette regio en ondersteunt de
gemeenten bij het uitzetten van hun zwerfvuilbeleid om concrete tools te
kunnen inzetten op het operationeel niveau. Binnen het goedgekeurde
coachingstraject, wordt Imog op het lokale terrein begeleid door een
netheidscoach van ‘de Mooimakers’ om de gemeenten naar een hoger
niveau te brengen in hun zwerfvuilbeleid. Hiervoor werd een monitoring
van de lokale situatie (quick scan) uitgevoerd met de bedoeling om het
bestaande vuilnisbakkenbeleid en het veegplan te bestuderen en te
evalueren. Ook ons handhavingsbeleid, onze sensibilisatiecampagnes
en projecten zullen bijgestuurd worden waar nodig.
Het coachingstraject liep tot eind 2019 en Imog zal heeft hiervoor
149.352,82 euro aan subsidies ontvangen. Intussen volgende acties
ondernomen :
•
inventarisatie en telling vuilnisbakken in alle gemeenten
•
metingen van de vullingsgraad van de vuilnisbakken
•
acties op het terrein (sensibilisatieborden plaatsen, wegnemen of
verplaatsen van vuilnisbakken, enz.)
•
sensibilisering via fotoborden in het straatbeeld met vrijwilligers
en medewerkers
•
hondenpoepcampagne in Harelbeke
•
peukentegels in Kortrijk en Harelbeke
•
peukencampagne in Kortrijk met o.a. peukenzakasbakken
•
opfleuring glasbol- en textielcontainersite in Harelbeke
•
testing nieuwe types vuilnisbakken in Harelbeke-centrum
•
invoeren PMD-sortering op het openbaar domein Sportpark
Kuurne
•
gescheiden inzameling op het kerkhof Tiegem
•
effectmeting van mensgrote sensibilisatieborden op hotspots in
Avelgem, Anzegem en Harelbeke
•
sensibilisatieborden met de boodschap dat deze plek belangrijk
is voor bewoners en passanten op 3 locaties in Harelbeke
Operatie proper
Er werd een specifieke aanpak met beloningsysteem uitgewerkt voor
drie verschillende doelgroepen: scholen, verenigingen en vrijwilligers die
een duurzaam engagement opnemen. Er werden buurten geclaimd,
gekuist, gecommuniceerd, wegwerpverpakkingen werden geweerd
en brooddozen gepromoot… Een gans schooljaar lang organiseerden
41 scholen en 8 verenigingen in de Imog-regio op de eigen terreinen
en daarbuiten heel wat acties om het rondslingerende zwerfvuil terug
te dringen. En dat mag gezien worden! De Mooimakers kunnen in
de Imog-regio door alle initiatieven ruim € 38.076,00 schenken als
beloning aan deze “mooie” scholen en verenigingen.
Participatie
Participatie is een modern modewoord, over hoe overheid en inwoners
samen de maatschappij en de openbare ruimte kunnen organiseren.
De Mooimakers brengen de slogan ‘de maatschappij, dat ben jij’ in
praktijk. Het openbaar domein is niet enkel een wij/zij verhaal, maar
is van ons allemaal. Sterk hoe de Mooimakers op een vrijwillige basis
verantwoordelijkheden opnemen. Het aantal vrijwilligers die een glasbol
of een stukje buurt claimen om dit proper te houden stijgt jaar na jaar.
Eind 2019 kon Imog rekenen op maar liefst ruim 300 mooimakers.
Imog ondersteunt hen met materiaal, een terugkomdag en een kleine
jaarlijkse vergoeding.
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COMMUNICATIE EN SENSIBILISATIE

Milieubeleid kan enkel worden gevoerd mits een volgehouden dialoog,
een goede samenspraak en een gecoördineerde samenwerking tussen
alle betrokken partijen. Imago, sensibilisering en informatie zijn onmisbare
middelen om de betrokkenheid van doelgroepen in de bewustwording
van een integraal afvalbeleid te verhogen. Via actieve en passieve
sensibilisatie, doelgroepenwerking en campagnes worden preventie-,
duurzaamheids- en communicatiedoelstellingen bewerkstelligd.

IMOG KOMT NAAR JE TOE
Imog heeft een lange traditie in het communiceren over afval
voorkomen en sorteren via bedrijfsbezoeken en verschillende
communicatiekanalen, zoals huis-aan-huis publicaties, nieuwsbrieven,
website, ophaalkalender. Maar Imog is ook actief op verplaatsing.
Van vrijdag 4 tot en met zondag 6 oktober 2019 organiseerde de
gemeente Zwevegem het eerste regionale klimaatfestival op de Transfo
site in Zwevegem. Deze oude energiecentrale, omgevormd tot een
kennis- en belevingscentrum, staat symbool voor de transitie naar
een klimaatvriendelijker wonen, werken, reizen en leven. Imog nam
actief deel en voorzag in diverse educatieve standen rond sorteren
en recycleren, kippen houden, restjes ridders, bodemprofessors.
Er waren workshopsprekers rond voedselverlies, afvalarme tuin, en
compostgebruik. Maar het mocht ook lichtvoetig en plezant zijn.
Imog organiseerde i.s.m. de kringloopwinkel een modeshow met 2de
handskledij. Er werd een knutselactiviteit voorzien waarbij kinderen een
geldbeugel knutselden uit brik. Tot slot bracht de prijskamp ‘kunst met
afval’ originele creaties boven met als 1° prijs een elektrische fiets.

Ook het recyclagepark wordt ingezet als kanaal om inwoners te
informeren. De recyclageparken waar de Imog compostproducten
beschikbaar zijn, kregen in april een bodemprofessor op
bezoek. Op deze infostand kregen bezoekers aan de hand van
proefjes een professionele uitleg rond het gebruik van compost als
bodemverbeteraar.
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De restjesridders gingen in 2019 drie keer op verplaatsing. Je kon
ze spotten op het klimaatfestival, op de avondmarkt in Wielsbeke
en op ‘Gavers uitgepluisd’ in Harelbeke. Hun missie ? Bezoekers
sensibiliseren om aan de slag te gaan met voedselrestjes. Dat er met
die restjes wel degelijk lekkere hapjes te maken vallen, bewezen de
talrijke bezoekers aan hun stand. Iedereen kon smullen van pesto
van radijsjesloof, oliebollen van oud brood, aardappelwafeltjes en
natuurlijk ook de klassieke broodpudding. Op onze stand leer je ook
hoe je voedselrestjes slim bewaart en wat het verschil is tussen TGT
en THT. Wat uiteindelijk toch niet meer eetbaar blijkt te zijn, kan je
misschien nog slim verwerken in je compostvat. En zo halen we met
z’n allen zoveel mogelijk voedsel uit de dure restafvalzak.

OPEN BEDRIJVENDAG

WEG MET DE WEGWERPBEKERS

Imog nam in het feestjaar 2019 deel aan VOKA Open Bedrijvendag
op zondag 6 oktober 2019. Zowel op de site in Harelbeke als op de
site in Moen konden de bezoekers zien wat er met hun afval gebeurt.
Ondanks het slechte regenweer mochten we 2.100 bezoekers
ontvangen. Naar goede gewoonte werd in de aanloop van de
Open Bedrijvendag een jobhappening georganiseerd waarbij we
alle vacatures in de kijker stelden. Op vrijdagavond waren de buren
van Harelbeke uitgenodigd voor een receptie en op zondagmorgen
konden de buren in Moen aanschuiven voor een ontbijt. Imog sluit
hiermee aan op 5 belangrijke pijlers van Open Bedrijvendag: Feest
(50-jaar jubileum), Imago (Imog als lokale afvalauthoriteit), Employer
branding (vacatures en personeelsbinding), Dienst in de kijker
(warmtenet Harelbeke, beheersplan Moen en Groene economie).

Op alle evenementen in Vlaanderen, van schoolfeesten tot
massafestivals, geldt vanaf 1 januari een verbod om drank te serveren
in wegwerpbekertjes, blikjes of petflesjes. Als een organisator toch
“wegwerprecipiënten” aanbiedt, dan moet hij die materialenstroom
voor 90% opnieuw inzamelen. De maatregel maakt deel uit van
Vlarema 7, het uitvoeringsbesluit van het Materialendecreet.
Imog biedt elke organisator van evenementen al enkele jaren de
mogelijkheid om gratis herbruikbare bekers van 25 cl uit te lenen.
Momenteel heeft Imog nog ca 7000 bekers ter beschikking voor
ontlening. Om de stijgende vraag vanaf 2020 aan te kunnen en
tegemoet te komen aan de vraag naar meer diversiteit, werd een
nieuw assortiment bekers aangekocht. Imog publiceerde het bestek
voor aankoop van bekers voor frisdrank (10.000), bier (15.000), wijn
(1.000) en cava (1.000) via het subsidiebesluit (50% subsidie). Samen
met de Stad Kortrijk werd er gezocht naar een service-partner om de
reiniging te verzorgen.
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UITDAGINGEN
In 2016 keurde de Vlaamse Regering het Uitvoeringsplan
“Huishoudelijk Afval en Gelijkaardig bedrijfsafval” (UHAGBA) goed.
Het is voor onze regio een ambitieus plan dat inzet op afvalpreventie,
hergebruik en het sluiten van materialenkringlopen. De belangrijkste
doelstelling is zo weinig mogelijk restafval van gezinnen en bedrijven
te storten of te verbranden. Imog werkte verder aan het bijhorend
actieplan met 52 acties om aan de 12 uitdagingen uit het plan
tegemoet te komen. Periodiek werden de realisaties van de
actiepunten gerapporteerd.
Voor Imog geldt er voor huishoudelijk restafval een richtsnoer van
147 kg/inwoner tegen 2022. Om de vooropgestelde doelstelling
te halen in 2022, moet de hoeveelheid restafval per inwoner dalen
met 6 tot 8 procent. Om duidelijk te weten te komen hoe wij deze
ambitieuze doelstelling in onze regio kunnen bereiken, heeft Imog
een restafvalanalyse voor de Imog-regio laten uitvoeren.
Alle fracties in de restafvalanalyse werden gesorteerd volgens een
duidelijke sorteerwijzer: Organisch afval, glas, metaal, kunststoffen,
inerte materialen, hout, textiel, … Hierbij werd ook een onderscheid
gemaakt tussen verpakt en niet-verpakt en bij het organisch afval ook
tussen geopende en ongeopende verpakkingen. De restafvalanalyse
heeft onder andere aangetoond dat er veel voedsel in onze regio
wordt verspild: Gemiddeld word 21,5% of 28,2kg/inwoner/jaar aan
voedsel verspild. Dit is 6,9 miljoen kg voedsel per jaar dat wordt
verspild én dit alleen al in de Imog-regio!
Via een scenarioanalyse wil Imog nagaan in welke mate het invoeren
van selectieve inzameling van organisch afval kan bijdragen tot het
behalen van deze doelstelling. Imog is namelijk voorstander voor het
maximaal bannen van de organische fractie uit het restafval, maar
gelooft niet dat de bijkomende inzameling van GFT een zaligmakende
oplossing is.
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Bij ophaling van GFT moet dit voor de burger namelijk, ondanks
de hogere verwerkingsprijs, goedkoper zijn dan restafval, anders
volgt ontwijkgedrag. Goedkoop inzamelen van GFT betekent
dus voedselverspilling subsidiëren of in de hand werken. Dit
doet bovendien inbreuk op de goed werkende service van de
tuinafvalbakken, ondermijnt de nood van thuiscomposteren en zorgt
voor bijkomende kosten voor de gemeentekas.
Voedselverspilling en voedselverlies bestrijden zijn nu de eerste
prioriteit. We kunnen voedsel een waarde geven door ‘brand
imposing’. Met een frisse look & feel zetten we in 2020 diverse
initiatieven onder een gezamenlijke kapstok op, in samenwerking
met diverse partners en gericht naar de huishoudens. Imog wenst
dit eerst verder uit te werken en nu GFT invoeren is zoals zojuist
beschreven voedselverspilling sponsoren.
Onze aanpak is goed onderbouwd door onze restafvalanalyse en
ons organisch beleidsplan die we volop opbouwen. O.a met de
proeftuin TAB+ in Deerlijk waarbij Imog onderzoekt hoe GF kan
worden toegevoegd in de tuinafvalbakken.
De uitrol van de Intergemeentelijke recyclageparkwerking zoals
eerder in dit document beschreven, met de upgrade van de diftarsoftware en waarbij de inwoners van de deelnemende gemeenten op
elkaars recyclagepark terecht kunnen, is een belangrijke evolutie die
in 2020 volledig wordt gerealiseerd.
We koppelen dit aan de introductie van de nieuwe restafvalzakken
(kleur, afmeting, prijs) die operationeel in voege zal treden op 01
september 2020.

RESTAFVALTABEL
NIEUWE DOELSTELLINGEN
CLUSTER

GEMEENTE

OMSCHRIJVING

RESTAFVAL
2019

UMBHA
(DOELSTELLING
2022)

VERSCHIL

V10

ANZEGEM

Gemeenten met economische activiteit en vergrijzende bevolking

153,7

136

17,7

V4

AVELGEM

Woongemeenten met toenemend aantal jongeren

166,0

130

36,0

V10

DEERLIJK

Gemeenten met economische activiteit en vergrijzende bevolking

148,0

136

12,0

V12

HARELBEKE

Gemeenten en kleine steden met centrumfunctie en economische activiteit

139,9

141

-1,1

V15c

KORTRIJK

Grote en regionale steden

148,2

159

-10,8

V7

KRUISEM

Landbouwgemeenten

136,1

137

-0,9

V12

KUURNE

Gemeenten en kleine steden met centrumfunctie en economische activiteit

152,0

141

11,0

V7

SPIEREHELKIJN

Landbouwgemeenten

169,8

141

28,8

V12

WAREGEM

Gemeenten en kleine steden met centrumfunctie en economische activiteit

152,5

141

11,5

V10

WIELSBEKE

Gemeenten met economische activiteit en vergrijzende bevolking

151,0

136

15,0

V11

ZWEVEGEM

Gemeenten met groter bevolkingsaantal en economische activiteit

175,1

152

23,1

151,4

147

4,4

IMOG

RESTAFVALCIJFER 2019
RESTAFVAL
TOTAAL 2019
(KG)

INWONERS

BRANDBAAR BRANDBAAR
HÀH
RP

BRANDBAAR
GEMEENTE
-VUIL

MULTISTROOM

VEEGVUIL

DEPONIE RP

DEPONIE
GEMEENTEDIENSTEN

MATRASSEN +
TAPIJTEN

TOTAAL/INW
2019

Anzegem

14.716

1.777.020

112.190

2.890

137.289

10.384

199.100

0

23.151

153,7

Avelgem

10.158

1.423.280

79.450

3.005

59.984

10.160

95.440

4.820

10.182

166,0

Deerlijk

11.946

1.531.180

46.630

8.210

84.134

13.444

68.290

465

15.303

148,0

Harelbeke

28.158

3.745.350

36.010

21.605

50.184

14.556

44.188

2.600

24.395

139,9

Kortrijk

76.735

8.955.160

641.290

3.880

779.579

113.584

764.140

0

113.030

148,2

Kruisem

15.641

1.651.112

360.720

11.680

43.161

9.720

32.790

0

19.139

136,1

Kuurne

13.484

1.853.540

57.880

4.780

61.216

3.700

46.920

15

20.874

152,0

Spiere-Helkijn

2.049

236.190

53.550

21.620

0

32.210

0

4.285

169,8

Waregem

38.266

5.065.915

185.430

66.965

248.442

0

211.840

0

57.830

152,5

Wielsbeke

9.641

1.330.550

26.250

1.930

38.587

5.100

39.320

0

14.221

151,0

Zwevegem

24.656

3.362.500

218.750

7.880

237.320

28.475

427.470

0

34.588

175,1

Totaal

245.450

30.931.797

1.818.150

132.825

1.761.516

209.123

1.961.708

7.900

336.998

151,395
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F. 056 71 09 85
www.imog.be
Imog Harelbeke
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8530 Harelbeke
Imog Moen
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