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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
WAT IS EEN INTERCOMMUNALE

RAAD VAN BESTUUR

Imog organiseert de huishoudelijke afvalinzameling en –
verwerking in uw gemeente. In onze afvalintercommunale
werken 11 buurgemeenten met elkaar samen om het afval
op een milieuvriendelijke en betaalbare manier op te halen
en te verwerken. Op de 16 recyclageparken kan iedereen
dicht bij huis zijn of haar gesorteerd afval kwijt. Of u zet uw
afval gewoon aan de deur. Dan zorgt Imog voor de ophaling.

Imog werkt in opdracht van de gemeenten en doet dit
deels met overheidsfinanciering. Het is dus belangrijk
dat dit gebeurt volgens de visie en doelstellingen van
deze gemeenten-vennoten. Daarom wordt gewerkt met
mandatarissen die als verkozen afgevaardigden van de
inwoners het beleid uitstippelen : welke restafvalrecipiënten,
hoe moeten de recyclageparken werken, asbestcement
inzamelen aan huis of niet, …? Allemaal keuzes met financiële
implicaties die de mandatarissen dienen te beslissen.

We werken volgens het principe de
vervuiler betaalt.Hoe minder afval
u produceert, hoe lager de kosten.
Voor slechts € 0,30 per inwoner per dag wordt uw
huishoudelijk afval ingezameld en verwerkt. (Verschillen per
gemeente zijn mogelijk) . Slechts 20% van de kosten wordt
betaald met de opbrengst van enkele afvalstromen, zoals
oude metalen, papier & karton, en frituurvet. We werken
volgens het principe de vervuiler betaalt. Hoe minder afval
u produceert, hoe lager de kosten. Zo bent u zelf financieel
verantwoordelijk voor uw eigen afval en niet voor dat van uw
buurman. Eerlijk toch?

Imog wordt bestuurd door een Raad van Bestuur die
maandelijks samenkomt. 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). De huidige raad van bestuur opereert sinds
maart 2019 met als voorzitter Rik Soens en ondervoorzitters
Carl De Donder en Marc Doutreluingne.
De vergoeding bedraagt € 213 bruto per mandataris per
zitting. Imog werkt voor 245.000 inwoners. De kostprijs voor
deze democratische besluitvormingsprocedure bedraagt dus
€ 49.842 (18 raadsleden x 13 vergaderingen x 213 euro) of €
0,2 per inwoner.
Imog heeft sinds 2015 een code van goed bestuur en
voldoet aan artikel 434 §5 van het decreet over het lokaal
bestuur (DLB). De code 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/decreet-lokaalbestuur

DIENSTVERLENING
BLIJFT GEWAARBORGD

De COVID19 pandemie vindt u als rode
draad doorheen de werking in 2020 terug.
De Federale en Vlaamse Regering namen
diverse maatregelen om de verspreiding
van het Coronavirus tegen te gaan.
Tegelijkertijd benadrukten zij dat een aantal
belangrijke sectoren, waaronder afvalbeheer,
gegarandeerd moesten blijven. Imog volgde
deze richtlijnen nauwgezet op en heeft
deze toegepast op haar volledige werking:

•

•

De ophaaldiensten van restafval, PMD en
papier & karton konden ondanks uitval door
ziekte, hun rondes afwerken. Ook de ophaling
van de tuinafvalbakken, de lediging van de
glasbollen en textielcontainers werden dankzij
verhoogde inspanningen gegarandeerd.

•
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Tijdens de eerste lockdown werd
het onthaal fysisch gesloten, onze
diensten bleven wel telefonisch
en via mail bereikbaar.
Alle opleidingen, info-avonden,
bedrijfsbezoeken en zwerfvuilacties
werden opgeschort.

•

•

De inzameling van asbestcement werd
tijdelijk uitgesteld, om de persoonlijke
beschermingsmiddelen die hiervoor
werden voorzien, te reserveren in
de strijd tegen het Coronavirus.
Op een kleine periode in april na,
konden de recyclageparken onder
strikte voorwaarden open blijven.
De levering van huisvuilzakken aan de
verkooppunten kon gewoon doorgaan.

NIEUW AFVALBELEID

1 september 2020 was de aftrap van het nieuw
afvalbeleid als antwoord op de ambitieuze
doelstellingen uit het Uitvoeringsplan
“Huishoudelijk Afval en Gelijkaardig
bedrijfsafval” (UHAGBA). De belangrijkste
doelstelling is de hoeveelheid restafval te
laten dalen door een nieuw beleid dat restafval
duurder en sorteren goedkoper maakt.

MEERPRIJS RESTAFVALZAKKEN
De tarifiëring van de restafvalzakken werd deels vertaald in
een hogere kostprijs (€ 1,7/grote zak en € 1/kleine zak) en
deels vertaald in een kleiner volume van de grote zak tot
60L. De inhoud van de kleine zak bleef gelijk met 40L. Zo
denken we ook aan de ergonomie van de ophaler. Bovendien
bevatten de zakken gerecycleerde plastic, zodat er ook naar
duurzaamheid belangrijke stappen worden gezet.

LAGERE TARIEVEN OP
RECYCLAGEPARKEN
Als flankerende maatregel werden de selectieve afvalfracties op de recyclageparken eenvoudiger én goedkoper.
Sinds 1 september 2020 staan de fracties papier en karton,
onbehandeld houtafval en hard tuinafval op het nietbetalend gedeelte. Daarnaast werd een quotum voorzien
van 500 kg zacht tuinafval per gezin en per jaar. Naast het
0-tarief, werd het aantal betalende tarieven herleid naar 2.
De oranje tariefgroep werd 40% goedkoper en ging van € 0,07
naar € 0,04. Er kwamen nieuwe fracties bij zoals cellenbeton,
gips en herbruikbaar huisraad, sport en speelgoed. Zo werd
sorteren gemakkelijker en goedkoper en werd restafval
aanbieden duurder.

INTERGEMEENTELIJKE
SAMENWERKING
Aan de start ging een gans beslissingsproces vooraf. Van bij
de aanstelling van de nieuwe beleidsploeg werd gestart
met overleggen met de diverse beleidsverantwoordelijken
uit onze regio. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een
uniform afvalbeleid. Het draagvlak bij onze gemeenten,
waar dezelfde zak en dezelfde werkingsprincipes op de
recyclageparken gelden, heeft nu een sterke basis.
Na de beslissingstrajecten in de verschillende gemeenteraden, de aankoop van de nieuwe restafvalzakken,
de update van de software op de recyclageparken, de
samenwerkingsakkoorden op de intergemeentelijke
recyclageparken, de aanschaf van recipiënten en signalisatie
voor de nieuw in te zamelen afvalfracties, het herplaatsen
van containers… kon het startschot op 1 september worden
gegeven.
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AFVALVERBRANDINGSINSTALLATIE EN SORTERING IN HARELBEKE

Imog verbrandde vorig jaar 68.521.097 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.
WARMTENETTEN
Afval van alle Imog gemeenten wordt aangevoerd en
verbrand in de verbrandingsinstallatie. De warmte die hierbij
vrijkomt, wordt omgezet in stoom en zo in elektriciteit.
De restwarmte die daarna nog overblijft wordt via
warmtewisselaars omgezet in warm water. Via collectoren
wordt het warm water tot aan onze perceelgrens gebracht.
De netwerkbeheerder zorgt voor de distributie. Vanuit Imog
vertrekt warmte naar verschillende afnemers:
•
•
•
•
•
•

Interne gebruikname voor de verwarming van eigen
gebouwen
Industriële toepassing bij buurbedrijf Nerva
Particuliere woningen in Kuurne
Brandweerpost en residentie De Watermolens in
Harelbeke
Residentie de Parel (nog in aanbouw)
Doortrekken in de Abdijstraat en verbinding in de
Tweebruggenstraat in Harelbeke.

WIJZIGING ENERGIEDECREET:
BEPERKT AARDGASAANSLUITINGEN
TOEGELATEN VOOR NIEUWE
GROTE BOUWPROJECTEN
Imog onderzocht eerder de mogelijkheden voor
warmtenetten bij verder afgelegen projecten zoals Heatnet
Kortrijk en Sint-Janshof in Beveren-Leie. De wijziging
van het energiedecreet m.b.t. aardgasaansluitingen die
beperkt worden tot WKK (warmtekracht-koppelingen) voor
nieuwbouwprojecten, openen nieuwe mogelijkheden :

Het Vlaams parlement keurde op 28 oktober 2020 een
wijziging van het Energiedecreet goed. Een belangrijk
artikel is de wettelijke basis voor het niet meer toelaten
van aardgasaansluiting als klassieke hoofdverwarming
(wel nog voor WKK) in nieuwe grote bouwprojecten en
verkavelingen. Dit breidt de beperkingen op aardgas ook uit
naar bouwprojecten waarvoor er geen voorafgaandelijke
verkavelingsvergunning nodig is. De bepaling ging in op 1
januari 2021. Verkavelingen of meergezinswoningen met
meer dan 20 woonentiteiten en enkele jaren later zelfs om
15 woonentiteiten, kunnen geen aardgasaansluiting meer
krijgen voor de hoofdverwarming met aardgas. Voor deze
beperkingen vanuit de aanpassing op het energiedecreet,
kan Imog net zoals eerder uitgewerkt voor Heatnet Kortrijk
en Sint-Janshof Beveren-Leie warmtenetten voorstellen en
uitwerken met de vennoten.

Periodiek voorziet Imog geplande stilstanden voor
onderhoudswerken aan de verbrandingsinstallatie.
Er zijn dan heel wat – vaak buitenlandse contractoren
op de site aanwezig. Het werd een hele uitdaging
om dit op een coronavrije manier te organiseren.
Op 7 juni startte de geplande stilstand in de
verbrandingsinstallatie voor een periode van 3
weken. Er werken tegelijkertijd 27 verschillende
ondernemingen op onze site met dagelijks
gemiddeld bijkomend 65 externe medewerkers.
Daarom werden extra maatregelen genomen om
in kader van de bestrijding van COVID 19 mogelijk
contact en besmetting zo veel mogelijk te vermijden.
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STOPZETTING SORTEERACTIVITEITEN
HARELBEKE
PMD, folies en Papier & Karton worden met duowagens
opgehaald in onze Imog-regio en komen rechtstreeks binnen
in het sorteercentrum. Zo’n 5.443.275 kg PMD, 309.450 kg
folies en 16.413.636 kg papier & karton werden vorig jaar
aangevoerd vanuit diverse gemeenten en privé-bedrijven.
Na verwerking verzorgden Fost Plus en Imog de afzet naar
diverse afnemers.

NIEUWE SITUATIE VOOR MEER
CIRCULAIRE ECONOMIE
Fost Plus, die verantwoordelijk is voor de inzameling en
recyclage van huishoudelijke verpakkingen in België,
kiest met een nieuw PMD scenario voor eenvoud en
gebruiksgemak. De bestaande PMD-fractie wordt uitgebreid
met alle harde én zachte plasticverpakkingen en alles wordt
huis-aan-huis ingezameld via één zak. Het overgangsproject
bij Imog, met de aparte foliezak, wordt nu omgezet tot dit
algemene scenario vanaf 1 april 2021. Dit is goed nieuws
voor de burger, maar minder goed nieuws voor onze eigen
sorteerinstallatie.

WAT MET DE FOLIEZAKKEN
Voor de burger verandert er weinig. De nieuws blauwe zak
heeft dezelfde prijs en grootte als de vorige blauwe zak.
Ook aan de ophaling verandert er niets. Meer sorteren dus,
met hetzelfde comfort. De foliezakken kunnen nog tot eind
2021 opgebruikt worden, maar dan als Nieuwe Blauwe Zak.
Er wordt opgeroepen om eerst de foliezakken vanaf april te
gebruiken om alle PMD (dus niet enkel folies) aan te bieden.

WAT VOORAF GING:
•
•

•
•

•
De uitgebreide inzameling heeft een belangrijke impact
op de werking van de sorteercentra. Er werd geopteerd
voor maximale uitsortering in een beperkt aantal nieuwe
‘state-of-the-art’ sorteercentra. Voor gans België houden
de huidige 9 sorteercentra op met hun sorteeractiviteit en
werden 5 nieuwe sorteercentra gebouwd (2 in Vlaanderen,
3 in Wallonië) die grote volumes uitsorteren tegen zeer
hoge snelheden en met minimum 14 aparte stromen. De
Imog-sorteerinstallatie uit 1996 kan deze nieuwe evolutie
technisch en economisch niet aan. Zo is de vooropgestelde
sorteercapaciteit van 50.000 ton/jaar, tien keer zo groot als
onze huidige capaciteit.

SOCIAAL PLAN
Imog zag zich dan ook genoodzaakt het sorteren van PMD
in het eigen sorteercentrum stop te zetten. Er waren 16
medewerkers en 23 uitzendkrachten betrokken in deze
afdeling. Met de vakorganisaties werd sociaal overleg
gepleegd in een sereen klimaat en met heel veel respect
voor de inspanningen die onze medewerkers de voorbije
jaren leverden. Voor wedertewerkstelling werd eerst
gekeken naar interne mobiliteit. Alle vaste medewerkers
en alle uitzendmedewerkers die op 30 april langer dan 1
jaar bij Imog werken, kunnen zich kandidaat stellen voor
deze jobs. Er is nog sorteeractiviteit tot 30 april 2021. Voor
de medewerkers die ons verlieten, werd er een goede
afscheidsregeling uitgewerkt.

•

•

•

•

•

•

1996: Opstart PMD-inzameling. PMD wordt afgevoerd
naar de sorteerinstallatie van Vanheede in Rumbeke
1996: Imog start met de bouw van een eigen PMDsorteerinstallatie om tegemoet te komen aan recente
evoluties in de afvalmarkt. De installatie wordt
officieel in gebruik genomen op 21 april 1997.
September 2013: Imog investeert in een
automatische sortering met optische scheiding.
1 maart 2016: Imog lanceert het P+MD proefproject in
Waregem met een paarse P+MD zak en een foliezak.
Dit proefproject is één van de drie testscenario’s in de
aanloop naar uitgebreide sorteerregels voor PMD.
December 2017: Fost Plus publiceert haar
toekomstvisie voor de uitbreiding van de PMDinzameling waarbij het scenario van 1 zak voor alle
huishoudelijke plastic verpakkingen wordt verkozen.
19 januari 2018: Imog krijgt toestemming
van de IVCie om het scenario met P+MD-zak
en foliezak als overgangsmaatregel in te
voeren in de hele regio tot eind 2020.
1 juli 2018: de P+MD zak en foliezak worden
in de hele Imog regio uitgerold met een huisaan-huisophaling om de 2 weken voor PMD
en om de 8 weken voor de foliezak.
17 december 2020: persmededeling van Fost
Plus over het definitief inzamelscenario en de
sortering van PMD in 5 nieuwe installaties met een
verwerkingscapaciteit van minimum 50.000 ton.
4 januari 2021: Fost Plus legt de deadline voor de
overschakeling naar het nieuwe scenario in de Imog
regio vast op 1 april 2021 met als gevolg dat PMD niet
meer kan gesorteerd worden in de imog PMD-sortering.
8 januari 2021: Imog brengt alle betrokken
partijen op de hoogte van de intentie om
de PMD-sorteeractiviteit te stoppen.
13 januari 2021: Imog en de vakorgansiaties komen
tot een onderhandeld protocol met een sociaal plan
waarbij voor maximale tewerkstelling wordt gekozen.
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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

WINDMOLENS

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 Imog-site in Zwevegem – Moen komt in aanmerking
voor 2 middelgrote windturbines als nabestemming van de
deponie. Er werd eerder een subsidieaanvraag goedgekeurd
bij het Vlaams Energieagentschap en Imog ontving al de
omgevingsvergunning in eerste aanleg van de provincie.

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 heeft
Imog een beheersplan opgemaakt 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 werd met de bevoegde overheden
naar haalbaarheid afgetoetst en het MER-rapport (milieu
effecten rapport) dat Imog op eigen initiatief opmaakte
werd goedgekeurd. De deputatie verleende eind 2020 de
omgevingsvergunning voor
1° De aanpassing van het eindprofiel van de huidige deponie
om een horizontale oppervlakte bovenop de deponie te
maken van 3,3 ha die kan worden benut voor de toekomstige
activiteiten. Met dit nieuw eindprofiel wordt eveneens
bijkomende stortcapaciteit gecreëerd,
2° De verhoging van het huidig vergunde lozingsdebiet voor
natte periodes een aangepast normenkader voor de lozing
voor een termijn van drie jaar voor een aantal parameters
3° De project MER
Deze goedkeuring is zeer belangrijk in de uitrol van het
beheersplan

Imog kreeg nu ook een omgevingsvergunning van minister
Demir - na een beroepsprocedure van omwonenden - voor
2 middelgrote windmolens met een aantal heel strenge
randvoorwaarden. Nu kan via een marktbevraging gezocht
worden naar een leverancier. Hiervoor werd in de raad
van Bestuur een lastenboek, raming en wijze van gunnen
goedgekeurd. Als ook de resultaten van de offerte technisch
en financieel gunstig zijn kan er gestart worden met de
bouw. Dit wordt verwacht na de zomer 2021.

LAAD- EN LOSKADE MOEN REALISEERT
MODAL SHIFT
Elk jaar rapporteren we aan De Vlaamse Waterweg de cijfers
over onze laad- en loskade. Intussen staat de teller op meer
dan 700.000 ton materiaal dat over onze kade is gepasseerd.
Omgerekend naar vrachtwagens met een 20 ton lading,
betekent dit een slordige 35.000 vrachtwagens die we dankzij
deze ‘modal-shift’ van de openbare wegen hebben gehaald.

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.
Het Masterplan voorzag om in de nazorgfase zonnepanelen
te plaatsen op de zuidelijk georiënteerde hellingen van de
afgewerkte 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 na het beëindigen van de stortactiviteit en na
de gefaseerde afwerking.
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35.000 vrachtwagens
van de baan geweerd

700.000 ton
over water

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 2020 werd 23.416.603 kg
groenafval tot compost verwerkt.
Alle Imog-compost draagt het Vlacolabel, wat garanties biedt inzake de
procesvoering en het eindproduct.
PREVENTIEPLAN
Imog maakte een preventieplan voor de organische
fractie op waarin we preventie alle kansen willen geven
en volop hier op inzetten en daarna de huidige manier van
inzamelen optimaliseren, vooraleer bijkomende inzamelen valorisatiecircuits op te starten. Dit preventieplan voor
de organische fractie neemt dus de eerste cascades in
de materialenhiërarchie op: hoe we met meer preventie
en minder verlies én het optimaliseren van de bestaande
inzamelsystemen de beleidsdoelstellingen rond de organische
fractie in het restafval kunnen aanpakken

In samenwerking met de Provincie West-Vlaanderen, de Stad
Harelbeke en de compostmeesters werd een project opgestart
rond een regionale demotuin in het provinciaal domein De
Gavers. In samenwerking met intercommunale Mirom werd
een participatief webplatform ontwikkeld als rode draad voor
de preventieacties.

TUINAFVALBAK
Eind 2020 kon Imog 21.019 klanten (+8,86%) 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 aanvragen of indien nodig een composteerbare
papieren zak aanbieden naast de tuinafvalbak.

We willen onderzoeken hoe de uitbreiding van de
sorteerinstructie bij de tuinafvalbakken kan bijdragen om
het aandeel organische fractie uit het restafval te weren en
als zo danig kan bijdragen tot een lager restafvalcijfer. In een
proefproject in de gemeente Deerlijk dat liep van 01/09/2019
tot 31/12/2019 en werd verlengd tot einde 2020 deden we
ervaring op inzake composteerbaarheid en deelnamegraad
bij de bevolking.

Vorig jaar ging een proef door met toestemming van de
milieu-inspectie waarbij 10 % groenten en fruit uit GFT van
een ander regio werd toegevoegd in de groencompostering.
Hiervan weten we sedert vorige zomer dat dit is geslaagd,
zowel naar aanvoer, composteringsproces, mogelijkse
hinder en compostkwaliteit.

Imog diende een aanvraag in bij Ovam en bekwam
een afwijking op de bepalingen van hoofdstuk 5.1.3
(inzamelsystemen) en hoofdstuk 8 (a.a.de indeling in groen
en gft-regio’s) van het Uitvoeringsplan UHAGBA tot eind
2022. Hierdoor kan het proefproject zoals het in Deerlijk
liep, opgeschaald worden over de ganse regio.

TUINAFVAL UIT SIER- ÉN MOESTUIN
Vanaf januari 2021 kan je in de container “zacht groen”
naast afval uit de siertuin ook afval uit de moestuin kwijt.
Opgeschoten of verdorde planten, bladeren van kolen, rot of
gestoken fruit van je fruitboom, aardappelloof, enz. het mag
allemaal in de container voor zacht groen. Deze container
behoort tot de oranje groep met een tarief van € 0,04/kg
via de ingang met weegbrug. Elk gezin heeft jaarlijks een
vrijstelling voor zacht groen van 500 kg.
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AFVALFRACTIES IN DE KIJKER
DODE GEZELSCHAPSDIEREN
Imog heeft reeds geruime tijd een HOKA dienstverlening:
een erkende inzamelplaats voor dode gezelschapsdieren
voor afvoer via Rendac. In overleg met Ovam werd gesteld
dat de eigen verbrandingsinstallatie performant genoeg is
om hierin dezelfde eindverwerking te voorzien. Imog diende
een vergunningsaanvraag in die werd goedgekeurd. Dankzij
deze dienstverlening kon een oplossing geboden worden
voor ruim 7 ton vis die in juni 2020 in de Schelde bij Avelgem
kwam te overlijden, het resultaat van een dambreuk bij de
Franse vestiging van Tereos Escaudoeuvres in Cambrai.

INZAMELING ASBESTCEMENT
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. Imog kon in 2020 een
bijkomende subsidie bekomen voor een totale inzameling
van 1.125,58 ton asbestcement.

De voorziene start van dit impulsproject met
bronophaling in maart werd gedwarsboomd door
COVID19. In het pakket zit namelijk een set PBM’s
(persoonlijke beschermingsmiddelen), waarbij de
mondmaskers beter konden worden gebruikt in de
medische sector. Imog verdeelde de pakketten via
haar gemeenten en kon zo een bijdrage leveren
in de eerste weken van de pandemie, wanneer
mondmaskers nog uiterst schaars waren.

De heropening van de recyclageparken op 31 maart 2020
liet helaas niet toe om asbestcement op het recyclagepark
in te zamelen. Dit werd in een ministeriele omzendbrief
bepaald. Een heropstart van de asbestinzameling kon pas
op 14 augustus hernomen worden. Imog paste onmiddellijk
de modaliteiten toe van de intussen verschenen nieuwe
code goede praktijk. Hierin wordt gesteld dat aanvoer van
asbestcement op het recyclagepark enkel veilig verpakt kan
in transparante en voldoende dikke folie. Imog verkoop 2
soorten : plastic zak van 120cm x 120cm aan € 1,8 per stuk
of buisfolie van 120cm breedte aan €1,5 per lopende meter.

SORTEERANALYSE GROFVUIL
Net zoals we in 2018 een huisvuilzakkenanalyse lieten
uitvoeren als vinger aan de pols van onze restafvalaanpak,
is een analyse van het grofvuil ook aangewezen om het
restafval dat via de recyclageparken wordt ingezameld in
beeld te brengen. Het grofvuil op de recyclageparken wordt
binnen onze regio opgesplitst in 3 containers:
•
•
•

In 2020 werden 1.226 bigbags
verkocht via de recyclageparken
van Harelbeke, Moen of
Kruisem. Daarvan werden reeds
774 bigbags opgehaald voor
een totaal van 315.535 kg.
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Recycleerbaar grofvuil
Brandbaar grofvuil
Te storten grofvuil

Imog kreeg de vraag van Ovam om mee te werken aan
een sorteeranalyse op het ingezamelde grofvuil op onze
recyclageparken binnen een steekproef van 20 locaties
verspreid over Vlaanderen. We opteerden om de 3
bovenvermelde fracties te analyseren worden gesorteerd.
Zo krijgen we een volledige beeld van het grofvuil. De
analyses werden uitgevoerd door OWS in opdracht en voor
rekening van Ovam en in samenwerking met Imog. Vanuit de
resultaten wordt in 2021 een actieplan opgesteld.

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.

CORONA IMPACT

•
•

De Coronamaatregelen hadden tijdens de eerste Coronagolf
ook impact op de recyclageparken. Vlaams minister van
Omgeving Zuhal Demir besliste op 17 maart om alle
recyclageparken met onmiddellijke ingang te sluiten tot
nader order, omdat de social distancing niet gegarandeerd
kon worden. Het Nationaal Crisiscentrum bevestigde deze
beslissing, gezien de verplaatsing naar het recyclagepark als
niet essentiële werd beschouwd. Op 31 maart konden alle
recyclageparken de deuren weer openen, mits het naleven
van strikte veiligheidsmaatregelen:

•
•
•
•

•
•

hou je
eID klaar

draag een
mondmasker

hou afstand
> 1,5 m

wees
hoffelijk

Het dragen van een mondmasker verplicht op
alle recyclageparken van de Imog-regio
Sommige gemeenten werkten met
een reservatiesysteem.
Beperkt aantal bezoekers die gelijktijdig
op het recyclagepark konden lossen.
Breng je eigen handgel mee. Indien dit niet mogelijk is,
was je handen thuis voor je vertrekt en als je thuiskomt.
Afstand van minstens 1,5 meterhouden
door parkwachters en bezoekers.
De parkwachters en andere medewerkers mochten
niet helpen bij het uitladen en wegbrengen van
afval naar de containers en inzamelrecipiënten.
Geen asbestcement aanvoer mogelijk
Elektronische betaling genoot de
voorkeur boven cash geld.

De maatregelen werden gecommuniceerd via grote
werfdoeken en bewonersbrieven de per gemeente werden
bedeeld.

INTERGEMEENTELIJKE
RECYCLAGEPARKEN (IGRP)
Om de dienstverlening verder te vereenvoudigen, werden
naast de recyclageparken van Deerlijk, Waregem en Wielsbeke
op 1 september ook de recyclageparken van Harelbeke,
Kortrijk, Kruisem en Zwevegem IGRP (intergemeentelijke
recyclageparken). Spiere-Helkijn sloot als kleinste gemeente
in de regio aan op 1 november 2020. IGRP wil zeggen
dat de aanvoermogelijkheden en de tarieven op al deze
parken dezelfde zijn en dat je als inwoner van één van deze
gemeenten op alle parken terecht kan. Je kiest gewoon het
meest nabije park volgens de openingsuren die jou passen. De
aanpassingswerken vereisten een heuse logistieke uitdaging.
Zo werden stap voor stap alle recyclageparken uitgerust
met de nieuwe software, weegbruggen werden verplaatst en
nieuwe leidingen werden voorzien. De IGRP-werking is nu in
9 van de 11 gemeenten operationeel. De intergemeentelijke
recyclageparken zijn echte afval shoppingcentra geworden,
waar ook vele verwante producten kunnen worden
aangekocht : compost, potgrond, huisvuilzakken,…
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Op 1 september sloot het recyclagepark in de Karel De
Goedelaan de deuren. Alle inwoners van Kortrijk konden
intussen terecht op drie recyclageparken in de buurt: Heule,
Imog Harelbeke en Rollegem.
Het park in Heule wordt omgebouwd tot volwaardig IGRP en
sloot de deuren 8 februari 2021 om de renovatiewerken te
starten. Tot aan de heropening in mei blijft het recyclagepark
in de Maandagweg open voor gratis fracties en hanteert het
park in Rollegem uitgebreidere openingsuren.

Herbruikbaar Sportgerief en Speelgoed
Gezelschapsspelletjes, poppen, speelgoed op batterijen,
klein sportgerief, … je gebruikt ze zelf niet meer, maar je
kan er iemand anders nog perfect gelukkig mee maken.
Opgepast: ze moeten wel compleet en intact zijn. De
bedoeling is namelijk dat het nog te hergebruiken is en
het moet dus verkoopbaar zijn in de kringloopwinkels.

Herbruikbaar klein gerief
Servies in sets, huisraad, curiosa, deco, schilderijen,
hobby, … uiteraard ook hier compleet en intact
(in doos/verpakking) zodat het herbruikbaar
en verkoopbaar is in de kringloopwinkel.

Kaarsvet en (wijnfles)-kurken
Zowel natuurlijke als synthetische kurken van flessen,
maar ook onderleggers of andere overschotten
van natuurlijke kurk, kan je kwijt in deze box.

NIEUWE FRACTIES IN HET
MILIEUSTRAATJE

Daarnaast zijn er ook bijkomende
containers geplaatst voor cellenbeton
en gips (platen en zakgoed).

De recyclageparken zijn echte afval-shopping-centra
geworden. Op de parken vind je grote containers voor
afvalsoorten die veel voorkomen: groenafval, houtafval,
metalen, … Daarnaast zijn er ook kleine fracties die het
sorteren waard zijn, maar geen grote containers nodig
hebben. Imog bundelde ze in het milieustraatje met
verschillende kleine boxen per soort afval.
Intussen werden de sorteerregels voor PMD flink
uitgebreid. Zo mogen bloempotjes, plantentrays en
kunststofverpakkingen die vroeger niet bij PMD mochten, nu
wel in de PMD-zak. Daarom haalden we deze afvalsoorten
uit het milieustraatje om plaats te maken voor een nieuwe
invulling, in samenwerking met de Kringloopwinkel en
Vlaspit.

MOBIEL RECYCLAGEPARK
Voor de stad Kortrijk wordt een mobiel recyclagepark
ingezet om op een structurele wijze, samen met de groenkar,
bepaalde wijken extra dienstverlening te voorzien. Imog
bouwde hiervoor de evenementencontainer Selector om tot
mobiel park
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OPHALING EN TRANSPORT

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

Callens Reiniging
Callens Reiniging

TRIAGE EN VACCINATIECENTRA

CNG TANKINSTALLATIE
Imog startte in 2016 met de overschakeling van de huis-aanhuisinzameling van afval met voertuigen op CNG. 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. Imog kon de installatie
officieel openen op 9 maart 2020.

WEEK VAN DE AFVALOPHALER &
RECYCLAGEPARKWACHTER
Van 23 tot en met 29 november vragen we naar jaarlijkse traditie
tijdens de Week van de Afvalophaler & Recyclageparkwachter
om je respect te tonen aan onze collega’s Ze plukken de
afvalzakken van voor je deur, halen stapels papier & karton
op en bemannen het recyclagepark in weer en wind. Mannen
en vrouwen die ons respect verdienen. Imog gaf alvast een
voorzet en stelde een kleurplaat ter beschikking om aan je
restafval te kleven.

Overal in het land zijn vaccinatiecenta nu actief.
Daarmee komt de strijd tegen het corona-virus op
volle toeren. Dat brengt uiteraard ook heel wat afval
met zich mee zoals verbanden, tissues, spuiten zonder
naald, verpakkingsmateriaal enz. Imog zamelt dit in
als niet risicohouden medisch restafval.
Imog stelde een aantal 1.100 L containers ter
beschikking en verzorgde de ophaling op de
triagecentra van het niet-risicohoudend medisch
afval en de ‘gewone’ afvalstoffen.
Ook de andere fracties, zoals Papier en Karton
en PMD worden net als de huis-aan-huisophaling
selectief ingezameld.

Onder de noemer Lokale Afvalautoriteit (LAA) wil Imog haar
gemeenten verder ontzorgen en biedt specifieke ophalingen
aan voor gemeentelijke diensten, rust- en verzoringstehuizen,
… Inmiddels doet Imog ophalingen in Avelgem, Kruisem,
Waregem, Wielsbeke en Zwevegem. Dit zorgt voor een meer
intergemeentelijke aanpak.

Het risicohoudend afval (injectienaalden en
lege vaccinflesjes) wordt door een andere,
gespecialiseerde inzamelaar opgehaald, die centraal
wordt aangesteld..
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MENS EN MILIEU
Dagelijks streeft Imog ernaar om het
veiligheids-, milieu- duurzaamheids- 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.
PILOOTPROJECT
SNELTESTEN COVID19
Vanuit de Vlaamse Regering – Agentschap
Binnenlands Bestuur, heeft men sneltesten
aangekocht en lopen er pilootprojecten in de
zorgsector en in het onderwijsveld. Men wil vanuit
Vlaanderen de teststrategie voor essentiële
bedrijven verder uitwerken en optimaliseren aan
de hand van enkele pilootprojecten. Hiervoor heeft
Vlaanderen een stad (Mechelen), een crematorium
en een afvalintercommunale (Imog) aangesproken
om hieraan mee te werken. Vanuit Imog willen wij
onze bijdrage leveren en iedereen zo snel mogelijk
kunnen testen zodat de medewerkers die een
risicocontact hadden ofwel in quarantaine worden
geplaatst ofwel veilig en gezond voor hun collega’s
en zichzelf aan het werk gehouden kunnen worden..

CORONA COORDINATIECEL
Een coördinatiecel met vertegenwoordiging van
directie, HR, communicatie, preventiedienst en
operationele pijlers kwam met hoge frequentie
samen om intern alle nieuwe informatie te managen.
Bij aanvang werd dagelijks samengekomen. Daarna
werd de frequentie aangepast volgens noodzaak. De
gemaakte afspraken werden telkens geactualiseerd
in een FAQ-lijst (frequently asked questions –
veelgestelde vragen) die aan alle medewerkers
werd gecommuniceerd. Een beleid van thuiswerk
met de nodige technische voorzieningen werd in
recordtempo ontwikkeld. Dit kan enkel door de
reeds geleverde inspanningen inzake digitalisering
bij de medewerkers en het voorzien van beschikbare
middelen. Ook de rechten en plichten voor alle
medewerkers werd vastgesteld. De info naar de
medewerkers werd gebundeld.
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HOPPIN
Een Hoppin, vroegere naam mobipunt, is een fysieke plaats
waar verschillende vormen van mobiliteit elkaar ontmoeten.
Deze verzameling van mobiliteitsopties op één herkenbare
locatie maakt combimobiliteit mogelijk. Daarnaast zijn er
bij voorkeur ook andere diensten aanwezig, bijvoorbeeld
een pakjesautomaat. Imog wil bijdragen tot de Green Deal
Gedeelde Mobiliteit en zet volop in op groene mobiliteit en
plande reeds deze concrete acties :
•
•

‘Lean and Green’-project engagementen om CO2emissies op 5 jaar tijd met 20% te laten dalen.
CNG-tankinstallatie op beide verwerkingssites en alle
huis-aan-huisinzamelingen van restafval, PMD en
papier & karton worden verzorgd door ophaalwagens
op aardgas.

Met Bpost werd alvast een overeenkomst afgesloten voor
een pakjesautomaat aan de ingang van de site in Harelbeke.
Op 16 december 2020 werd de automaat in dienst gesteld.
Leveringen in pakjesautomaten zijn veel ecologischer dan
thuisleveringen. Pakjes van meerdere klanten worden op
één plaats verzameld en in tegenstelling tot thuisleveringen
kan dat ook ’s nachts. Het aantal afgelegde kilometers per
pakje daalt, dus er wordt minder CO2 uitgestoten. Bovendien
zorgen de efficiëntere ritten en beter gespreide leveringen
voor minder files.

INCLUSIEVE ONDERNEMING 2020
Imog werkt samen met het “sterpunt inclusief ondernemen”
om mensen werkervaringskansen te geven. Het
referentiebewijs is een soort kwaliteitslabel dat wordt
uitgereikt door het Sterpunt, de koepelorganisatie van
Werkplekarchitecten. Een referentiebewijs bevestigt dat
je bedrijf werkervaringskansen heeft gegeven aan mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zo werd met Mentor
samengewerkt om mensen in te zetten op de arbeidsmarkt via
Job- en taalcoaching. Het Referentiebewijs toont ook aan dat
de houder, door kansen te geven, rechtstreeks bijdraagt tot
de realisatie van vier Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen
(SDG’s):
•
•
•
•

SDG 1 – geen armoede
SDG 4 – kwaliteitsonderwijs
SDG 8 – waardig werk en economische groei
SDG 10 – ongelijkheid verminderen

Imog ontving het Referentiebewijs en kan zich in 2020
terecht een inclusieve onderneming noemen.

NETTE REGIO

GLASBOL ZIET U
Zwerfvuil en sluikstort staat bij de burger hoog op de
agenda, maar op heterdaad betrappen blijft echter zeer
moeilijk. Intussen loopt de plaatsing van de verborgen
camera op kruissnelheid. Bij vaststelling van sluikstort met
nummerplaatherkenning of mogelijke gezichtsherkenning
wordt het bestuurlijk verslag naar de sanctionerende
ambtenaar gestuurd.

Imog zet wekelijks 5 camera’s in om sluikstorters te
betrappen in de Imog-regio. De camera’s blijven 7 à 8 dagen,
of in sommige gevallen zelfs 2 weken op dezelfde locatie
staan. De camera’s komen op hotspots voor sluikstort en/
of zwerfvuil volgens de keuze van de gemeente. Imog
beoordeelt of het praktisch mogelijk is om op de gewenste
locatie een camera te plaatsen (kan de camera goed en
veilig geplaatst worden en is de zichtbaarheid voldoende).

Het aantal plaatsingen per gemeente wordt pro rata
verdeeld volgens het aantal inwoners. In 2020 waren er
202 plaatsingen van 1 week. Er werden 500 bestuurlijke
verslagen (voor Avelgem enkel getuigeverklaringen)
opgemaakt. Hiervan konden er 494 opgesteld worden
dankzij de camera’s. De andere 6 bestuurlijke verslagen
werden opgemaakt naar aanleiding van bewijsmateriaal
voor illegale ijzer/AEEA-inzameling.

camera plaatsingen
in 2020
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GEMEENTE

aantal inwoners

Anzegem

14.709

Avelgem

10.159

8

Deerlijk

11.942

10

Harelbeke

28.144

23

Kortrijk

76.701

64

Kruisem

15.641

13

Kuurne

13.470

11

Waregem

38.260

32

Wielsbeke

9.641

8

Zwevegem

24.648

21

TOTAAL

243.315

202

Tijdens de handhavingsactie in oktober werden de
zwerfvuilcamera’s gezet in Anzegem, Avelgem, Deerlijk,
Harelbeke, Kortrijk, Kruisem, Kuurne, Waregem, Wielsbeke
en Zwevegem. Imog zette met behulp van de aangestelde
en de toekomstige GAS-vaststeller twee extra krachten in. In
de Imog-regio gingen 40 politieagenten, 2 GAS-vaststellers, 1
lokale toezichthouder en 37 medewerkers op pad gedurende
minstens een halve dag tijdens de maand oktober. We
vroegen ook onze Mooimakers vrijwilligers om tijdens de
week van 5 oktober tot 11 oktober extra attent te zijn voor
mensen die positief gedrag vertonen en hen te bedanken
met een vriendelijk woordje.

HANDHAVINGSWEEK
Ook dit jaar nam Imog opnieuw deel aan de week van de
handhaving georganiseerd door Mooimakers.

Resultaat: 251 mondelingen aanmaningen, 3 schriftelijke
aanmaningen, 3 GAS vaststellingen, 19 PV’s, 28 camera
registraties zonder gekende dader en 38 cameraregistraties
met nummerplaatherkenning. Gelukkig konden ook
260 beloningen uitgedeeld worden (autoafvalzakjes,
pottenlekkers, peukenetuis, …).
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OPERATIE PROPER

Volgens de Mooimakers Vlaanderen zijn volgende stappen
nodig om een vuilnisbakkenplan op te maken.

Operatie Proper is een project van Mooimakers waarbij
scholen en verenigingen een duwtje in de rug krijgen om
het zwerfvuil op en rond de eigen terreinen aan te pakken.
Deelnemers die er in slagen om binnen het schooljaar hun
actieplan tegen zwerfvuil volledig uit te voeren, ontvangen
een mooie beloning van € 3 per leerling of lid. Imog promoot
en ondersteunt dit project al 4 schooljaren met groot succes.
De beloning voor schooljaar 2020-2021 wordt uitgereikt in
juni 2021.
Schooljaar

Aantal deelnemers

Uitgereikte beloning

2017-2018

29 scholen
7 verenigingen

€ 27.579

2018-2019

41 scholen
7 verenigingen

€ 37.656

2019-2020

41 scholen
9 verenigingen

€ 41.520

2020-2021

47 scholen
10 verenigingen

Om Operatie Proper tot een goed einde te brengen, maakte
Imog een uitgebreide brochure. Dit praktisch document voor
scholen (en verenigingen) zit boordevol tips en tricks: hoe
moet je inschrijven, hoe maak je je deelname bekend, waar
en hoe kan je gratis opruimmateriaal en educatief materiaal
verkrijgen, welke gratis afvalrecipiënten kan je aanvragen,
enzovoort.

r scholen

Aanbod voo

OPER
OPERATIE PR

1.

Deelname aan opleiding vuilnisbakkenplan bij
Mooimakers
2. Gebruik van Mijn Mooie Straat voor inventaris,
monitoring en analyse
3. Inventaris vuilnisbakken up-to-date
4. Ledigingsrondes gekend en digitaal beschikbaar
5. Minimaal 8 weken monitoring van vullingsgraad en
misbruik straatvuilnisbakken
6. Plan van aanpak o.b.v. analyse monitoring
7. Uitvoering plan van aanpak, evaluatie en eventuele
bijsturing
8. Procedure beheer straatvuilnisbakken opgesteld en
goedgekeurd
9. Communicatie naar inwoners
10. Rapportering naar Mooimakers

ZWERFVUIL IN CORONA-TIJDEN
Sinds de afkondiging van de coronamaatregelen
maken veel mensen een dagelijkse wandeling in
hun buurt. Blijkbaar starten nogal wat onder hen
ook zwerfvuil op te rapen. In Zuid-West-Vlaanderen
is er zelfs sprake van een fikse stijging van het
aantal registraties van Mooimakers, vrijwilligers
die zwerfvuil oprapen. Bij IMOG is het aantal
Mooimakers sinds het begin van de coronacrisis
met ruim een derde toegenomen. IMOG had al
385 trouwe vrijwilligers, maar we kregen in tijden
van Corona meer dan 100 nieuwe aanvragen. Alle
nieuwkomers kregen een pakketje opruimmateriaal
met de post toegestuurd.

MONDMASKERS EN
HANDSCHOENEN HOREN
BIJ HET RESTAFVAL
imo

IMOG HELPT GEMEENTEN BIJ HUN
VUILNISBAKKENPLAN
De gemeenten hebben de voorbije jaren een inventaris
gemaakt van hun vuilnisbakken. Sommige deden al
meerdere metingen van de vullingsgraad. Hierin kan Imog
ondersteunen bij verschillende uit te voeren acties om de
werklast voor de gemeente te verlichten.
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De opening van de winkels en de toename van
het openbare leven op maandag 11 mei, bracht
een toename van hygiënische wegwerpitems
zoals mondmaskers, plastic handschoenen en
zakdoekjes in het afval. Afvalophalers stellen vast
dat deze items soms in het PMD-afval of papier
en karton teruggevonden worden en helaas ook
in het zwerfvuil. Uit een enquête bij 75 lokale
besturen en afvalintercommunales die in april
gevoerd werd, bleek dat 40% van de respondenten
aangaf dat ze meer ‘corona-gerelateerd afval’ zoals
wegwerkzakdoekjes en plastic handschoenen in het
zwerfvuil terug vonden. Dit is uiteraard absoluut niet
de bedoeling! Niet vanuit hygiënisch oogpunt en niet
voor de openbare netheid.

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.

RECUP HUB
RecupHub is een gezamenlijk platform van Imog en de
Kringloopwinkel, dat sensibiliseert rond upcycling, niet
alleen door communicatie maar ook door demonstraties
en workshops. Samen met externe partners wordt theorie
in praktijk omgezet op een workshop waar men leert hoe
oude kasten, bloempotten, lamkappen enz… een tweede
leven krijgen. RecupHub ondersteunt ook repair cafés, zowel
in logistiek als in hun communicatie. Op een repair café
herstellen vrijwilligers fietsen, toestellen, meubelen, … van
wie daarvoor langs komt. De rol van Imog hierin is burgers te
sensibiliseren vanuit afvalpreventie oogpunt, mogelijkheden
creëren voor levensduurverlenging van herbruikbare
goederen en creatief hergebruik stimuleren van materialen
en afgedankte goederen. Imog en de Kringloopwinkel
verbouwden hiervoor een oldtimer busje als blikvanger op
markten.

EXTERNE CORONA COMMUNICATIE
Bij de start van de pandemie voorzag Imog wekelijks Teamsoverleg met de burgemeesters om kort op de bal te spelen
met de federale en Vlaamse overheden, voor overleg en
monitoring bij de frequente wijzigingen in de dienstverlening
en om alle betrokken partijen op de hoogte te houden: steden
en gemeenten, medewerkers, inwoners, ophalers, ... Hiervoor
werden al onze communicatiekanalen ingezet : op onze
website is steeds de laatste stand van zake terug te vinden.
Via Facebook konden de recentste evoluties tijdig worden
gecommuniceerd. Verder werd geïnformeerd via pers,
berichten op de app Recycle! en via onze nieuwsbrieven. Bij
de heropstart van de recyclageparken ontwikkelden we een
bewonersbrief per gemeente met bedeling in alle bussen.

INTERNE CORONA COMMUNICATIE
Onder de naam ‘wij zijn Imog’ werd uitgebreide aandacht
besteed aan interne communicatie om allemaal samen te
werken om als organisatie door deze COVID19 pandemie
te geraken. Er werd een uitgebreide FAQ (frequently asked
questions) ontwikkeld en up-to-date gehouden die telkens
werd gecommuniceerd via intranet, per mail naar het
thuismailadres werd doorgestuurd en een printversie werd
aan de prikklokken opgehangen, dit alles in samenspraak
met de vakorganisaties. Periodiek werden in ‘civil servant’
brieven van de algemeen directeur opgeroepen om onze taak
van dienstverlening als essentiële sector op te nemen. Enkele
kleine attenties (chocolade paaseieren, nieuwjaarsdoos
met knabbels en bubbels, …) hielpen het moreel hoog te
houden. Een belangrijk onderdeel was ook de indoor en
outdoor signalisatie rond bijv. met maximumcapaciteiten,
reglementeringen en de sensibilisering voldoende te
herhalen en fris te houden.
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RECYCLE! APP UPDATE
Raadpleeg de kalender, ontvang pushmeldingen wanneer je
je afval moet buitenzetten of bekijk de sorteergids. Voortaan
kan je ook voor elke afvalfractie afzonderlijk bepalen of je
al dan niet een herinnering voor ophaling wil ontvangen!
De Recycle app kreeg een gebruiksvriendelijke interface,
uitgebreide sorteerinstructies en een overzicht van alle
toegankelijke recyclageparken voor een bepaalde gemeente
(volgens de nieuwe Intergemeentelijke Recyclageparken).
Dankzij deze update kunnen ook de tuinafvalbak abonnees
hun persoonlijke ophaalkalender via de Recycle app
raadplegen.

SAMENWERKING MIROM ROESELARE:
WEBPLATFORM AFVALPREVENTIE
Imog en Mirom Roeselare
restafvaldoelstelling sterk
en sensibilisering. We
communicatiecampagne die
als titel ‘30% minder’.

willen als antwoord op de
inzetten op communicatie
starten een gezamenlijke
inzet op gedragswijziging met

Deze campagne werd voorbereid in 2020 en zal in het
voorjaar 2021 worden gelanceerd. Opzet is om inwoners
van beide regio’s ervan te overtuigen dat ze met minimale
inspanningen wekelijks minder restafval kunnen buiten
zetten. De kapstok van de campagne is een webplatform,
geflankeerd door een stickeractie en events of acties in de
gemeente al dan niet in samenwerking met verenigingen, …

We zien dit vooral rond volgende aspecten:
•
•
•

Download
Recycle!
Download
Dé app voor correct
sorteren en recycleren

Recycle!

Persoonlijke kalender

Kom via notificaties te
weten wanneer afval aan
huis wordt opgehaald.

Inzamelpunten

Ontdek alle recyclageparken
en inzamelpunten
in je buurt.

Beter en meer sorteren vooral rond textiel, PMD, p&k
Voorkomen van voedselverlies
Meer mensen ertoe aanzetten om thuis te composteren
en/of kippen te houden

Recycle! weet alles van afval. Waar staat de
dichtstbijzijnde glasbol? Wanneer zet ik het
oud papier buiten? Waar blijf ik met mijn oude
batterijen? De antwoorden zitten in jeSorteergids
broekzak,
Hulp nodig bij het
dankzij Recycle!
sorteren ?
De sorteergids
helpt je op weg.

Recycle! is een gezamenlijk initiatief van Bebat
InFost
samenwerking
met Bebatvan
en Imog.
Recupel.
en
Plus met de medewerking
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UITDAGINGEN

Restafval is de afvalfractie die niet kan worden gerecycleerd
en naar eindverwerking gaat: verbranding of deponie.
Restafval is de som van het grofvuil, het huisvuil, afval van
vuilnisbakjes, manueel veegvuil en afval van opruimen
van sluikstorten (het vroegere ‘gemeentevuil’) en 20% van
het machinaal veegvuil, samen met het eventueel samen
ingezameld aan huishoudelijk vergelijkbaar bedrijfsafval.
Om gemeenten te stimuleren een beleid te ontwikkelen
dat tot minder restafval leidt, legde de Vlaamse Regering
restafvaldoelstellingen op maat van de gemeente vast.

Voor Imog geldt er voor huishoudelijk restafval een
richtsnoer van 141 kg/inwoner tegen 2022. Om de
vooropgestelde doelstelling te halen, moet de hoeveelheid
restafval per inwoner dalen met 6 tot 8 procent. Door de
coronaproblematiek, met meer thuis werken, meer thuis eten
en meer e-commerce, zien we echter de totale hoeveelheid
afval toenemen. Bovendien wordt in de voorbereiding van
het nieuwe Uitvoeringsplan vanaf 2023 voorzien een nog
zwaardere doelstelling qua restafvalcijfer. De COVID19
problematiek heeft ook implicaties op het restafvalcijfer.
Meer thuiswerk en de horeca lange tijd gesloten, zorgde voor
meer thuisconsumptie en meer restafval. De doelstellingen
blijven echter onverminderd gelden.

Om duidelijk te weten te komen hoe
wij deze ambitieuze doelstelling
in onze regio kunnen bereiken,
heeft Imog een restafvalanalyse
voor de regio laten uitvoeren.
Ook een sorteeranalyse van het
grofvuil op de recyclageparken
moet ons helpen juiste
prioriteiten en te stellen.
Bijkomende initiatieven zullen echter bijna altijd bijkomende
financiële implicaties hebben. Het zal dus altijd duurder
worden. Het is belangrijk dat onze gemeente zich hiervan
bewust zijn.

Het nieuwe afvalbeleid, met ingang van 1 september 2020,
maakte restafval duurder en sorteren gemakkelijker en
goedkoper. De vraag stelt zich of dit al volstaan om de
ambitieuze restafvaldoelstellingen te halen. De uitrol van de
Intergemeentelijke recyclageparkwerking zoals eerder in dit
document beschreven, met de upgrade van de diftar-software
en waarbij de inwoners van de deelnemende gemeenten op
elkaars recyclagepark terecht kunnen, is een belangrijke
evolutie die in 2020 volledig werd gerealiseerd. De verdere
uitdieping en schaalvoordelen moet in de komende jaren nu
verder worden uitgebouwd.
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De Europese richtlijn 851/2018 (Kaderrichtlijn Afval)
verplicht de lidstaten om tegen 31 december 2023 bioafval
van bedrijven en huishoudens aan de bron te scheiden en te
recycleren, of selectief in te zamelen en te recycleren. In het
verslag aan de Vlaamse regering over de Vlarema vertaling
hiervan, lezen we dat keuze tussen thuiscomposteren en
gescheiden inzameling aan huis in lijn is met de Europese
Kaderrichtlijn. Met het Preventieplan voor de organische
fractie wil Imog hieraan invulling geven op lokaal vlak.

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. 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.
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De Vlaamse regering legde recent de contouren vast om
te komen tot een aantal afgebakende referentieregio’s in
Vlaanderen. Deze zullen bepalen met welke gemeenten
een lokaal bestuur nog kan samenwerken in de toekomst.
Alle intergemeentelijke samenwerkingsverbanden die
actief zijn rond afvalbeheer zijn opdrachthoudende
verenigingen, de sterkste structuur van intergemeentelijke
samenwerking. Dat is ook noodzakelijk. Vaak gaat het
over beleidskeuzes met een grote impact op lange termijn.
Draagvlak voor afvalbeleid bij de burger vergt continuïteit.
Het voeren van een materialenbeleid en een afvalinzamelen verwerkingsbeleid vergt stabiliteit van de dienstverlening.

Na besprekingen op Vlaams niveau, ligt een doorbraak voor
de ontsluiting van het bedrijventerrein Trekweg Moen en
Imog, net als de overbelasting van het centrum van Heestert
en Avelgem, binnen handbereik. Het algemeen belang van
een snelle en duurzame realisatie en het voordeel van de
financiering door het Vlaams Gewest primeerden terecht
op de eerder ingenomen standpunten. We hopen op een
verdere concretisering in de nabije toekomst

RESTAFVALTABEL

NIEUWE DOELSTELLINGEN
CLUSTER

UMBHA
RESTAFVAL(DOELSTELLING
CIJFER 2020
2022)

GEMEENTE

OMSCHRIJVING

V10

ANZEGEM

Gemeenten met economische activiteit en vergrijzende bevolking

161,3

136

25,27

V4

AVELGEM

Woongemeenten met toenemend aantal jongeren

174,3

130

44,29

V10

DEERLIJK

Gemeenten met economische activiteit en vergrijzende bevolking

157,1

136

21,08

V12

HARELBEKE

Gemeenten en kleine steden met centrumfunctie en economische activiteit

157,7

141

16,66

V15c

KORTRIJK

Grote en regionale steden

154,0

159

-5,01

V7

KRUISEM

Landbouwgemeenten

120,7

137

-16,26

V12

KUURNE

Gemeenten en kleine steden met centrumfunctie en economische activiteit

162,3

141

21,27

Landbouwgemeenten

178,8

141

37,82

V7

SPIERE-HELKIJN

VERSCHIL

V12

WAREGEM

Gemeenten en kleine steden met centrumfunctie en economische activiteit

159,9

141

18,85

V10

WIELSBEKE

Gemeenten met economische activiteit en vergrijzende bevolking

156,9

136

20,88

V11

ZWEVEGEM

Gemeenten met groter bevolkingsaantal en economische activiteit

171,2

152

19,20

157,1

147

10,14

IMOG

RESTAFVALCIJFER 2020
RESTAFVAL
TOTAAL 2020
(KG)

INWONERS

BRANDBAAR HÀH

BRANDBAAR RP

BRANDBAAR
GEMEENTE
-VUIL

MULTISTROOM

VEEGVUIL

DEPONIE RP

Anzegem

14.781

1.935.520

109.400

45

118.785

2.140

196.110

Avelgem

10.206

1.525.190

66.730

25

65.875

6.214

103.440

Deerlijk

12.078

1.658.430

40.830

1.275

89.701

13.452

75.640

Harelbeke

28.502

4.078.730

111.801

8.010

121.433

9.608

136.947

Kortrijk

77.109

9.934.150

472.690

0

648.518

110.496

601.567

Kruisem

15.743

1.609.189

76.460

0

74.830

6.738

111.380

Kuurne

13.676

1.983.360

46.350

40

76.905

2.382

58.710

SpiereHelkijn

2.071

277.140

37.968

0

21.756

0

Waregem

38.350

5.417.774

174.420

19.600

224.930

Wielsbeke

9.833

1.412.400

35.300

600

Zwevegem

24.814

3.582.470

150.950

Totaal

247.163

33.414.353

1.322.899

DEPONIE
GEMEENTEDIENSTEN

MATRASSEN +
TAPIJTEN

TOTAAL/INW
2020

21.783

161,3

860

10.442

174,3

85

17.826

157,1

27.220

157,7

104.510

154,0

22.187

120,7

18.913

162,3

30.417

3.062

178,8

0

231.620

61.911

159,9

38.265

3.136

38.440

14.413

156,9

200

179.360

21.232

283.290

920

29.626

171,2

29.795

1.660.358

175.398

1.867.561

36.225

331.893

157,1

1.760

32.600
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T. 056 71 61 17
F. 056 71 09 85
www.imog.be
Imog Harelbeke
Kortrijksesteenweg 264
8530 Harelbeke
Imog Moen
St-Pietersbruglaan 1
8552 Moen

