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Restafvalzak vanaf
1 januari 2014
in een nieuw jasje
Vanaf 1 januari 2014 lanceert Imog nieuwe restafvalzakken: zelfde
formaat, zelfde handigheid en in de hele Imog-regio te koop en
buiten te plaatsen (behalve in Kortrijk). De “Mijn Nette Regio”afvalzakken kennen nu overigens een eenmalige prijsaanpassing;

Restafval wordt wekelijks aan de deur

die ongewijzigd blijft tot in 2019.

opgehaald, PMD en Papier & Karton
tweewekelijks, er staan zo’n 300 glasbollen
opgesteldin straten en op pleinenen
denkenwe bijvoorbeeld ook aan de
moderne, goed uitgeruste containerparken.
Voor de afvalverwerking hebben we een
goede dienstverlening uitgebouwd.
De verwerking van dat ingezamelde afval
kost natuurlijk handenvol geld, maar we
zijn het onszelf en de maatschappij verplicht om alle best beschikbare technieken
inzake verbranding, rookgasreiniging en
waterbehandeling te gebruiken. Zo worden
alle garanties geboden voor een minimale
impact naar mens en milieu.
Om de nieuwe regelgeving ook in onze
regio aan te passen, werd op het niveau
van de intercommunale Imog een werkgroep opgericht. Hierin werd voorgesteld
de prijs van de restafvalzak te actualiseren
tot € 1,60 voor een grote en € 0,85 voor
een kleine zak.
Met deze prijsaanpassing willen we de
huidige dienstverlening kunnen blijven
garanderen. Wist je trouwens dat we de
‘grootste zak’ van Vlaanderen hebben?
In de werkgroep werd voorgesteld om
éénzelfde zak te gebruiken voor de hele
regio: “Mijn nette regio”. Hierbij is het niet
meer belangrijk waar je hem koopt of waar
je hem buitenzet.

Mijn nette regio
Op 1 juli 2013 gingen heel wat bepalingen uit het Vlaamse Materialendecreet en het Vlarema (Vlaams Reglement voor duurzaam beheer
van Materialenkringlopenen Afvalstoffen) van kracht. Onder andere de
[ een zak die in meerdere
gemeentes identiek is ]

intergemeentelijkeharmonisering van
de tarieven, de minima- en maximatarieven en de kostenprijsbepaling a.d.h.v.

kostenlijsten, … Imog stemde deze nieuwe richtlijnen af binnen de regio
en streefde hierbij naar eenduidigheid binnen de verschillende gemeentes.
Daaruit vloeide de introductie van een intergemeentelijke restafvalzak voort.
De zak, met paarse opdruk “Mijn nette regio”, biedt heel wat voordelen voor
de inwoners. Zo maakt het niet meer uit waar je hem koopt. Dat biedt extra
comfort én bestrijdt afvaltoerisme.

Waar te gebruiken?
De restafvalzakken “Mijn nette regio” kunnen nu in alle gemeenten van de
Imog-regio worden aangekocht en buitengeplaatst (behalve in Kortrijk*). Dat
[ De in Waregem
gekochte restafvalzakken kunnen dus gerust
op de stoep staan van
je huis in Harelbeke ]

zijn dus: Anzegem, Avelgem, Deerlijk,

En wat met mijn oude zakken?

Harelbeke, Kruishoutem, Kuurne, Spiere-

De oude restafvalzakken, met groene opdruk, zijn nog geldig tot 31 maart 2014.

Helkijn, Waregem, Wielsbeke en Zwevegem.

Hamsteren heeft geen zin. Na deze data worden de buitengeplaatste zakken

*Kortrijk blijft als centrumstad zijn eigen

door de ophalers niet meer meegenomen. Je kan wel nog steeds je oude zakken

type restafvalzak behouden. De Imog-zak

bij Imog omruilen, mits betaling van het supplement van € 0,30 voor een grote

kan je daar dus niet gebruiken, de Kortrijkse restafvalzak kan dan weer niet

verdeling maakt bovendien een betere
opvolging mogelijk.

En wat mag dat kosten?

Waar?

De actualisering van de kostprijs van de restafvalzak wordt vanuit een

Anzegem

Harelbeke		

Spiere-Helkijn

milieutechnischeinvalshoek benaderd. We merken een zekere gewenning

Avelgem

Kruishoutem

Waregem

op aan de huidige tarieven, waardoor de hoeveelheid restafval toeneemt.

Deerlijk

Kuurne		

Wielsbeke

Ook de effectieve kostprijs van inzameling en verwerking wordt in rekening

				Zwevegem

genomen. Het principe van ‘de vervuiler
iedereenverantwoordelijk is voor zijn deel
van het afval en niet dat van anderen. We
hebben het dus deels zelf in de hand.
De nieuwe grote witte restafvalzak (met

[ Een jaar lang wekelijks
je restafval en tweewekelijks je PMD-zak op de
stoep plaatsen, kost
een gemiddeld gezin
ongeveer 90 euro ]

Grote restafvalzak

80 L 		

€ 1,60

Kleine restafvalzak

40 L 		

€ 0,85

PMD-zak

60 L 		

€ 0,15

Omruilen van restafvalzakken kan steeds bij Imog, mits betaling van het

wordt € 1,60/ stuk. De kleine restafvalzak kost € 0,85/ stuk. De prijs van een

supplement van € 0,30 voor een grote zak en € 0,10 voor een kleine zak.

Download nu
de gratis app
Rik Soens
Voorzitter

Prijs?

een effectieve inhoud van maar liefst 80 liter een koploper in Vlaanderen)
PMD-zak komt op € 0,15/ stuk.

Gerard Amelynck
Ondervoorzitter

zak en € 0,10 voor een kleine zak.

in andere gemeenten buiten plaatsen.

betaalt’, wordt een standaard waarbij

De praktische organisatie bij aankoop en

Dit is
Marce
l ii

Inge Bossuyt
Ondervoorzitter
Dankzij deze slimme app weet je perfect wat je waar én wanneer
kan sorteren. Download Recycle! Gratis voor iPhone en Android.
Surf naar www.imog.be voor meer info.
In samenwerking met Bebat, Recupel en Fost Plus

Recycle!

Waarom kost een volle restafvalzak 1,60 euro ?
Concreet bedraagt de kostprijs voor het verbranden van 1 ton

De verbrandingskost

Een nette regio loont de moeite

afval ruim € 100. De verwerking van een gemiddelde restafval-

Bij verbranding van afvalstoffen komen er diverse stoffen vrij. Dank-

We staan er niet altijd bij stil, maar onze manier van leven produ-

zak van 8 kg bedraagt dus bijna € 1. Daarbij tel je de aankoop,

zij onze goede verbrandingstechniek en onze zuiveringsinstallatie,

ceert veel afval. Gemiddeld heeft elke inwoner ruim halve ton afval

verdeling en ophaling van de zakken zelf en een snelle rekensom

wordt de rook gezuiverd van HCL, SO2, HF, dioxines, zware metalen

per jaar. Het is één van de kernopdrachten van de lokale besturen

maakt ons dus duidelijk dat de werkelijke kostprijs voor een volle

en allerlei stofdeeltjes. Een DENOX-installatie zuivert de rook van

om hier op een goede manier mee om te gaan. Onze gemeente/

restafvalzak meer als de kostprijs van een restafvalzak bedraagt.

stikstofoxide zodat het milieu nog minder wordt belast. Deze inves-

stad wil dan ook alle middelen inzetten om het afvalbeheer op een

teringen in de zuivering van de rookgassen hebben een weerslag op

zo correct mogelijke, veilige en milieuvriendelijke manier te doen.

de verwerkingsprijs van het restafval.
[ Het kostenplaatje om gemiddeld ca. 500 kg afval/ inwoner/ jaar te verwerken in Vlaanderen bedraagt per
huishouden minstens 220 euro ]

De ophaalkost
Elke week passeert de vuilniswagen in weer en wind aan de deur. Onze
ophalers zijn straffe mannen die elke dag zo’n 10.000 kg opheffenen
20 km stappen. De kostprijs is afhankelijk van de uitgestrektheidvan
de gemeente en de afstand tot de verbrandingsinstallatie, maar kan al

Iedereen leeft graag in een propere omgeving. Niet enkelde Imog-

vlug € 25 per jaar bedragen, of ca. € 0,45 per ophaalbeurt. Een stuk

kosten moeten in rekening worden gebracht, ook de inzameling met

goedkoper trouwens dan het versturen van een brief van 20 gr.

maximale recyclage, de ophaling, de verwerking van het containerpark, de opruimingswerken, … kan je niet buiten beschouwing laten.

Productie en verdeling
De aanmaak van de plastic zak zelf heeft natuurlijk ook een prijs-

Hoe doen ze het elders?

kaartje, evenals de stockage, de transportkosten om ze te bedelen

Als we kijken naar andere regio’s blijken we met het tarief van € 1,60

en de commissie (marge) voor de winkelier die de zakken te koop

per zak billijk te zijn. In de meeste Vlaamse stedenen gemeenten

aanbiedt.

worden op vandaag de werkelijke kostprijzen voor het verwerken
van het afval doorgerekend door middel van de aankoopprijs van

Als je deze kosten optelt, kom je ruim uit boven de prijs die word

de zakken.

aangerekend. Om de afvalfactuurte bekostigen is het principe van
‘de vervuiler betaalt’ een eerlijk en sociaal systeem: iedereen be-

verbrandingskost (€100/ton)

taalt voor de juiste en correcte verwerking van zijn of haar afval.
Wie meer vervuilt, betaalt meer; wie afval voorkomt en recycleert,

gemiddelde ophaalkost

betaalt minder. Het ecologisch voordeel wordt dus vertaald in

aankoop / stockage
verdeling / verkooppunten

een economisch voordeel. Zo wordt een stimulans gegeven voor
afvalpreventieen afvalscheiding.

De afvalgids
Na het sorteren blijft een restafvalzak nog steeds de laatste keuze. Dit afval kan niet meer nuttig gebruikt worden en wordt dan ook
noodgedwongenverbrand, wat uiteraard geen goede zaak is. Niet alleen duur voor onze maatschappij, maar bovendien ook jammer van
de grondstoffen. Preventie en hergebruik genieten altijd de voorkeur. Het containerpark is daarom hét sorteercentrum bij uitstek, waar tal
van verschillende fracties apart worden ingezameld. Bij je bezoek aan het containerparkkan je heel eenvoudig gratis kleinere afvalsoorten
sorteren in het daarvoor ontwikkelde milieustraatje.
Laat je leiden door de handig samengestelde Afvalgids van Imog, enige tijd geleden in je brievenbus gepost. Maar ook – afvalvrij – te
bekijken op onze webstek www.imog.be/folders.
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Recepten om je restafvalzak op dieet te zetten
Elke Vlaming produceert elke dag gemiddeld 1,5 kg afval. Een groot deel daarvan bestaat uit verpakking. Door een beetje kritischer boodschappen te doen, kan de afvalberg verkleind worden.
Niet enkel het milieu, maar ook de portemonnee heeft baat bij afvalarm winkelen. Wie bewust
afvalarm winkelt, kan tot 30 % op zijn kasticket besparen. Eenmaal thuis wordt zo’n 70 % van het
aangekochte gewicht aan verpakkingsafval weggegooid.

Laat je niet in’t zak zetten
De afvalzak ‘rules’
Plaats de afvalzakken tijdig buiten en hou er rekening mee dat de ophaalrondes soms op een andere
wijze worden gereden waardoor het tijdstip van ophalen van week tot week kan verschillen. In de
meeste gemeenten mag dat pas ten vroegste de avond vóór de ophaling. Let er ook op dat de zakken
niet te zwaar zijn. Meer dan 15 kg? Dan kunnen die geweigerd worden en beplakt worden met een rode
sticker. Een sluikstortboete kan hoog oplopen. Plaats daarom je afval niet voortijdig buiten en neem
bestickerde zakken (met het rode handje) snel weer binnen.

Last van maden in de zak?
Enkele concrete tips:

Vlees- en visresten mogen niet in de compostbak, noch in de
tuinafvalbak. Het hoort dus thuis in de restafvalzak. Maar hoe

1. Kies onverpakte, lokale en seizoensgebonden groenten en fruit.

kan je voorkomen dat deze zak dan vol maden zit? Verwerk

2. Sluit een deal met een kip: 50 kg keukenafval in ruil voor 365

vlees- en visresten zoveel mogelijk in de keuken: in een quiche,
een jaloersmakend slaatje tijdens de lunchpauze, … Heb je toch

verse bio-eitjes.

botjes en graten? Stop ze dan eerst in een dichtgeknoopt (gerecupereerd) plastic zakje en dan pas in

3. Maak plaats voor een compostvat. Je kan er je groente-, fruit- en

de restafvalzak. Dat ruikt veel minder en trekt geen ongedierte aan.

tuinafval (GFT) in kwijt.
4. Vermijd voedselverspilling. Koop enkel wat je vóór de vervaldatum op kan.

gratis

downl
oad

[ Kippen zijn goede afvalverwerkers! Ze lusten graag kleine
hoeveelheden klaargemaakte
vis- en vleesresten. Een restafvalzak een pootjes dus! ]

5. Wen aan de smaak van kraantjeswater. Bye bye bakken en leeggoed!

Zet je zak niet op scherp

6. Bewaar je voedingsproducten langer door je koelkast goed te organiseren.

Snijwonden zijn – ondanks het dragen van beschermende kledij - dagelijkse kost voor de ophalers.
Puntigevoorwerpen (satéprikkers, kleine glasscherven, … ) best vooraf goed verpakkenin stevigpapier.

Meer tips vind je terug in de digitale brochure “Afvalkuur”,

Hierbij nog enkele tips: Spaarlampen en TL-lampen? Breng ze gratis naar het containerpark. Een

te downloaden via www.imog.be.

spaarlamp kan je zelfs inruilen bij de verkoper als je een nieuw exemplaar aanschaft. Gebruikteinjectienaalden moeten in een gratis naaldbox naar het containerpark worden gebracht. Glas, aardewerk,
… horen ook thuis op het containerpark.

*WIN met jouw tip, Hoe vermijd JIJ afval?
Post je tip op www.koopminderafval.be en maak kans op één van de 20

Wintermodus

maandabonnementen op een biogroente-/fruitpakket, één van de 40 familiebezoeken aan een

Sneeuwval en gladde wegen kunnen de afvalophaling verstoren. Hou daarom rekening met volgendeaf-

met 16 december 2013. Info op www.koopminderafval.be en de facebookpagina.

deelt of het veilig is een straat in te rijden. Nadien gaat men in concentrischecirkels verder werken naar

hoeveproducent of één van de 10 fietstassen uit gerecycleerde PET-flessen. Deze actie loopt tot en

Download nu
de gratis app

spraken: de ophalers proberen bij glad weer altijd eerst de centrumstraten te bedienen; de chauffeur oorde buitenkant van de gemeente. Buitenwijken
en landelijke gebiedenworden later bediend.
Bij winterweer kan de ophaling afwijken van

LEIN

het normale ophaaluur. Plaats je afval daarom
steeds tijdig buiten.

Blijft je zak tot ’s avonds staan? Neem deze

ELKE VLAMING PRODUCEERT ELKE DAG
GEMIDDELD 1,5 KG AFVAL ... DAT KAN BETER!

dan zeker terug binnen en plaats hem opnieuw buiten voor de volgende normaal voor-

www.koopminderafval.be

ziene ophaaldatum. Er worden immers geen
inhaalrondes voorzien.

!
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APPgeruimd staat netjes

Midden december valt de nieuwe ophaalkalender 2014 in je bus: een onmisbare hulp om je afval tijdig en
correct aan te bieden. De online kalender heeft ook zijn vaste stek op www.imog.be.
Maar Imog lanceert nu ook de gratis “Recycle!”-app voor iPhone en Android. Dankzij deze slimme applicatie
weet je perfect wat je waar én wanneer kan sorteren. Vanaf eind december zijn er alle ophaalrondesvoor
restafval en PMD te downloaden. De ophaalrondes van de tuinafvalbakken zijn wel nog niet via deze
applicatiete raadplegen.

Recycle!

Download de gratis app. Surf naar www.imog.be voor meer info.

Dankzij deze slimme app weet je perfect wat je waar én wanneer kan sorteren. Download Recycle!
Gratis voor iPhone en Android. Surf naar www.idm.be of www.ophaalkalender.be voor meer info.

Dankzij deze slimme app weet je perfect wat je waar én wanneer kan sorteren. Download Recycle!
Gratis voor iPhone en Android. Surf naar www.idm.be of www.ophaalkalender.be voor meer info.
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Doe mee AAN DE ENQUETE EN

zet een jaar

GRATIS
je afval buiten
Winnaars Valorfrit
Tineke Verstraete (Kuurne), Eric Declercq (Kuurne), Jean-Claude Carlier(Kuurne), Chris Tijtgat
(Aalbeke), Joris Deconinck (Harelbeke), Greta Vanslembrouck (Harelbeke), Koen Nottebaert
(Kuurne), Elke Follens (Kortrijk), Justine Vandekerckhove (Kuurne), Steven Haerinck (Deerlijk),
Stijn Verschelde (Kuurne), Bart Vauterin (Kortrijk), Bernard Debue (Bossuit), Thierry Christiaens
(Waregem), Hilde Sabbe (Waregem), Ferdi Veys (Anzegem), Heidi Vandenabeele (Anzegem),
Lut Daenekindt (Waregem), Nancy Pappens (Waregem), Stefanie Dispersyn (Harelbeke), Merel
Vanneste (Kortrijk), Shari Bossuyt (Kortrijk), Thierry Verfaillie (Kuurne), Erwin Merlier (Harelbeke),

Olivier Vandekerckhove (Kortrijk), Valentine Verhelle (Harelbeke) gaan een avondje naar
de cinema. Een friteuse wordt ingeplugd bij Marc Deschamps (Waregem),
JP Meeuws (Kuurne), Eddy Van Cauwenberghe (Kruishoutem), Lieven Glorieux (Zwevegem),
Rita Vannieuwenhuyse (Deerlijk), Hedwig Dewaegenaere (Harelbeke), Frank Verbrugghe (Outrijve),
Koen Crepieux (Anzegem), Freddy Van Meenen (Marke), Jacques Tieberghien (Wielsbeke),
Melissa Vandenbulcke (Spiere-Helkijn).

De mobiele frituur trekt richting Avelgem naar Inge Van Caemelbeke.
* De cinematickets werden thuis toegestuurd. De winnaars van een friteuse en de hoofdwinnaar van de mobiele frituur
worden nog persoonlijk door Imog gecontacteerd om hun prijs feestelijk af te halen.

€6,40
NIEUW!
stRooizout

Meten is weten! En daarom polsen we ook graag naar jouw mening! Imog stelde
een uitgebreide digitale enquête samen rond onze algemene werking en diensten.
We zouden het enorm appreciëren als we ook jouw mening hierover hoorden.
De informatie uit deze klantenbevraging zal Imog zeer ter harte nemen. Intern
worden de resultaten op diverse manieren verspreid zodat ze als concrete aandachtspunten, zowel met betrekking tot acties op het terrein als met betrekking tot

verkrijgbaar op containerpark Harelbeke en Moen

gerichte communicatie rond wat we doen, worden meegenomen in onze werking.
Neem deel en maak zo bovendien kans om een heel jaar lang gratis je afval op de
stoep te plaatsen*.

Prijs is per zak van 25 kg
inclusief btw.
Zuiver wegenzout met een korrelgrootte tot 3 mm.
Ongeschikt voor menselijk gebruik Effectief tot -12°C.
Goed strooibaar dankzij een antiklontermiddel.

LAMP STUK?

En, wat vind jij?

Surf naar www.imog.be om de vragenlijst in te vullen.
* een equivalent van 1 grote restafvalzak per week per gezin en 1 PMD-zak om de twee weken per
gezin; met een totale waarde van € 87,10.

Naar het containerpark
of de winkel ermee!

7 redenen om lampen in te zamelen en te recycleren
1. Als we het hebben over lampen, bedoelen we vooral gasont-

5. Spaarlampen bevatten nog herbruikbare stoffen. Met name

ladingslampen (spaarlampen en fluorescentiebuislampen, de

glas, fluorescentiepoeder en metaal. Het herbruikbare fluores-

zogenaamdtl-lampen). Is de lamp stuk, dan hoort ze niet thuis

centiepoeder en het fijngemalen glas van de beste kwaliteit

bij het restafval. Waar dan wel? Ze moet naar een ophaalpunt:

zijn grondstoffen bij de productie van nieuwe lampen. Het glas

een winkel of containerpark. Daar deponeer je ze in de lampen-

van minder goede kwaliteit eindigt in de glaswolindustrie of in

doos of lampenbox.

verbrandings- en smeltovens. Het metaal is goed voor recycla-

2. Kapotte lampen liggen thuis toch maar in de weg:

ge, en het fluorescentiepoeder dat niet in aanmerking komt voor

in een stoffig kastje, in de garage, op zolder ...

hergebruik, wordt op een milieuverantwoorde manier verwijderd

Je hebt er niks aan, en ze werken vaak op de zenuwen.
3. De inzameling zelf is gratis: of je nu naar het containerpark gaat
of naar de winkel, het kost je niks.

uit onze leefomgeving.
6. Als je de naam Recupel ziet, ben je 100% gerust: Recupel
garandeert een correcte inzameling, verwerking en recyclage.

4. De natuur is je dankbaar: door lampen te recycleren, hou je

7. De website watmetmijnlamp.be bundelt alle ophaalpunten in

potentieelgiftige stoffen uit ons leefmilieu. Gasonladingslampen

België. Via de site vind je makkelijk een containerpark of een

bevatten een kleine hoeveelheid kwik en zijn dus Klein

winkel in de buurt die ophaalpunt is. Even de postcode intikken

Gevaarlijk Afval (KGA). Behandel ze dus voorzichtig en zorg dat

en meteen verschijnt een lijstje met ophaalpunten in je buurt. Bij

ze niet breken, anders ontsnappen de kwikdampen.

aankoop van een nieuwe lamp laat jouw oude lamp dan gewoon
achter in de winkel.

De Afvalkrant wordt gedrukt op 100% gerecycleerd en chloorvrij gebleekt kringlooppapier
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