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Woord van
het bestuur
De oorspronkelijke benaming van Imog – Intergemeentelijke Maatschappij voor Openbare
Gezondheid – duidt op het hygiëne-aspect
van afvalverwijdering. Ruim veertig jaar na de
oprichting is afval geen probleem meer, maar
een opportuniteit. Imog produceert nu jaarlijks
75 miljoen kg grondstoffen en 75 miljoen kWh.
Afvalbeheer wordt omgebogen in “Materialenbeheer” en “Energie”. Vandaar onze base-line:
Afval… bron van grondstof en energie. De ‘…’
betekent dat dit niet zomaar gaat, maar hiervoor inzet, inspanningen en werk moet worden
geleverd. Daarenboven streven we naar een
nette regio. De vergroot de hoop-actie is een
mooi voorbeeld van welke waardevolle grondstoffen uit materialen kan worden gehaald. Vorig jaar zamelden we in de Imog-regio genoeg
taxus in voor 475 chemotherapieën en kon er
€ 19.000 worden geschonken aan initiatieven
voor kankerbestrijding. Daarnaast komen ook
enkele ‘klassiekers’ in deze afvalkrant aan bod:
glazen flessen en bokalen, papier & karton,
lampen, … Ook openbare netheid staat hoog
op de agenda. Dit vergt samenwerking van
iedereen. Zegt burgerparticipatie je wat? Meld
je dan aan als vrijwilliger. Zo zorgen we samen
voor een nette regio.
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BK WIELSBEKE
gaat afvaLarm
De vzw Cycling Wielsbeke, de gemeente Wielsbeke, ImOg,
fost Plus en de Ovam slaan de handen in elkaar om van het
BK Wielrennen een afvalarm evenement te maken.
De organisatoren, toeschouwers en zelfs de renners zullen hun beste beentje
voorzetten om van het kampioenschap op zondag 29 juni een milieuvriendelijk
topsportevenement te maken. Dan gaat in Wielsbeke het BK Wielrennen voor de
eliterenners (heren en dames) door. De voorbije jaren werd heel wat ervaring opgedaan en kennis verworven in de organisatie van evenementen. Ook het thema
afval kreeg hier reeds de nodige aandacht. Er wordt zoveel mogelijk ingezet op
het selectief inzamelen van de verschillende afvalstromen en de daarop volgende

den worden ingezameld: restafval, glas en papier en karton; er wordt geen PMD-

recyclage. Hierbij wordt de organisatie ondersteund door een heus ECOTEAM,

afval gegenereerd op deze locatie daar alles in herbruikbare verpakkingen zal

dit is een groep vrijwilligers die samen met mensen uit het project ‘Nette Regio’

worden aangeleverd.

de omgeving van het parcours zoveel mogelijk afvalarm zal houden!

➤ Ook aan de wielrenners wordt gevraagd om het goede voorbeeld te geven.
Op het parcours zijn in de buurt van de bevoorradingszone twee wegwerpzones

Ter illuSTraTie een kleine Greep van de acTieS
die zullen worden ondernoMen:

voorzien. Deze zullen met de nodige signalisatie kenbaar worden gemaakt voor
de renners. Twee ECOTEAMS zullen deze zone ook continue proper houden.

➤ Afval dat ontstaat moet maximaal selectief worden ingezameld, op de ver-

➤ De saus over al deze maatregelen is een sterke communicatie naar de ver-

schillende plaatsen op en rond het parcours worden een 60-tal afvaleilanden ge-

wachte 30.000 bezoekers. Sociale media en sponsors worden mee ingeschakeld,

plaatst, dit met de bijhorende vlag. Alle parkings worden voorzien van de nodige

afvaleilanden worden uitgerust met een duidelijke sorteerboodschap. Zwerfvuil-

afvalbakken. In de buurt van de verschillende locaties waar de meeste supporters

mascottes in de gedaante van een blikje, peuk of bananenschil lopen tussen

worden verwacht, worden mini-containerparken ingericht. Hier zullen de verschil-

het publiek en er is zelfs een heus Recycling Palace. Word je ook één van de

lende vrijwilligers van de ECOTEAMS het ingezameld afval kunnen deponeren.

30.000 bezoekers? Help ons dan mee dit evenement (‘Sort Mania’ is een attractie

➤ In de talrijke VIP-locaties wordt enkel gebruik gemaakt van herbruikbaar ser-

waar jong en oud al spelenderwijs hun sorteerkennis kunnen toetsen!) afvalarm

vies en tafellinnen. De vloeren worden, waar nodig, bedekt met herbruikbaar

te maken en doe je afval ‘indevuilbak’. Alvast bedankt en van harte welkom!

tapijt. Iedere VIP-locatie bezit zijn eigen afval-unit waar volgende fracties geschei-

Al het ingezamelde afval zal ook door IMOG worden geïnventariseerd zodat er
een zicht verkregen wordt in de hoeveelheid afval die dergelijk evenement met
zich meebrengt!

Gerard Amelynck
Ondervoorzitter

Rik Soens
Voorzitter

Inge Bossuyt
Ondervoorzitter

Meer info vind je via de website
www.bkwielsbeke.be
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je haag snoeien kan ernstige
gevolgen hebben voor je
gezondheid.

Neen, je wordt er niet ziek van. Integendeel, je helpt er zieken mee genezen. Je
haag zit immers boordevol taxussnoeisel,
dat op zijn beurt boordevol baccatine zit.
En baccatine is de grondstof voor de productie van chemotherapieën. Vandaar.

7.400 cheMoTherapieën
Vorige zomer kon Vergroot de Hoop
7.400 m³ taxussnoeisel inzamelen. Dat is
1.000m³ meer dan de vorige editie, toen
ook al een record. Met het ingezamelde
snoeisel konden 7.400 chemotherapieën
geproduceerd worden. In de imog regio
was dit 475 m³, goed voor 475 therapieën.
Imog schonk bovendien de opbrengst van
het ingezamelde materiaal in haar regio,
ruim € 19.000, aan goede doelen voor
kankerbestrijding. En dat wordt ook dit
jaar opnieuw voorzien.

Breng je snoeisel

tuSSen 15 juni
& 31 auGuStuS

massaal naar het containerpark.
Je kan je taxussnoeisel gratis afleveren
op het containerpark van je gemeente.
Hoe klein je haag ook is, elke kilo taxussnoeisel die je binnenbrengt vergroot de
hoop. Letterlijk de hoop snoeisel, figuurlijk de hoop op genezing van vele kankerpatiënten.

Let wel, het taxussnoeisel moet jong en
zuiver zijn, anders is het onbruikbaar.

JonG
Enkel het éénjarig snoeisel (takken tot 30
cm) van Taxus baccata bevat de waardevolle stof baccatine. Het is dan ook
belangrijk dat het ingezamelde snoeigroen afkomstig is van hagen die jaarlijks
gesnoeid worden.

zuiver
Gebruik een zeil of doek om het snoeigroen op te vangen. Taxussnoeisel vermengd met aarde, gras of ander groen is
niet bruikbaar.

Voor meer informatie over deze hoopvolle actie of voor de openingsuren van
het containerpark van je gemeente kan je
terecht op www.vergrootdehoop.be of
op www.imog.be.

“Liefste mama,
ik ben je gisteren komen bezoeken. Gewoon
even komen zeggen dat ik je nog steeds heel erg
mis. Ik zou alles geven om samen nog een keer
te kuieren op de Meir, te babbelen over vanalles
en nog wat. Samen genieten van een kop koffie met een gigantische Dame Blanche! Het doet
nog steeds zo’n pijn te beseffen dat dit nooit
meer kan. Je bent nu vijf jaar weg. Gelukkig heb
je geen pijn meer, ben je nooit meer bang. Was
je maar, toen je dat knobbeltje voelde, eerder
naar de dokter gegaan. Ik denk dat je wel intuïtief aanvoelde dat er iets grondig fout zat. Maar
je was zo bang dat het verdict ‘kanker’ zou vallen dat je maar bleef uitstellen.
In april 2004 kreeg je dan toch die verschrikkelijke diagnose te horen: borstkanker, uitgezaaid naar lever, longen en bot. Chemotherapie was niet meer
te ontwijken, het was jouw en onze hoop geworden. Jij kreeg het zo moeilijk
vanaf dan: alles waar je zin in had, smaakte naar zand en je verloor je mooie
zilvergrijze haar waar je zo fier op was. Jouw wil om te leven was echter zo
sterk dat je eender wat had gedaan om dit monster te verslagen. Mama, wist
jij toen dat taxus een grondstof is om chemotherapie aan te maken? Ik wist
dat toen ook niet! In onze tuin staan verschillende mooie taxussen en elke
keer ik ze snoei denk ik aan jou en ben ik ze dankbaar. Weet je waarom? Omdat jij je, dankzij die chemotherapie, hoe zwaar het ook was, nog twee jaar
goed hebt gevoeld. Zo spijtig, maar het monster had te lang vrij spel gehad
en won uiteindelijk het gevecht in 2008. Ik ben er zeker van dat jij, moest je
nog bij ons zijn, mee onze taxussen kwam snoeien. Snoeisel voor een mensenleven. En ondertussen blijf ik erin geloven dat wij samen ooit weer gaan
genieten van een gigantische Dame Blanche. Deze gedachte verzacht mijn
pijn een beetje. Lieve mama, ik mis je, liefs en xxx.”
Greet Rouffaer, Actrice
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verkeerde zak en externe factoren zoals een kapotte
bestrating, onkruid, graffiti, enz. spelen hierbij een rol.
Het resultaat van de netheidsbarometer is een score
van deze verschillende factoren samen, die wordt gebruikt om
de opruimingsinspanningen te coördineren.

“Je zieT duideliJk in onderSTaande Grafiek*
daT zwerfvuil alTiJd heT zwakke broerTJe iS
van de vier facToren.”
TeaM rudy
75% van de bevolking ergert zich aan het zwerfvuil, maar toch is er
nog steeds heel wat afval dat in onze natuur rondzwerft. Imog en
haar gemeenten ondernemen al heel wat initiatieven om de omgeving net te houden, maar elke buurt piekfijn houden, is een haast
onmogelijke taak. Samen met jou, is dat wel haalbaar. Want ‘net
blijft net’ en ‘vuil trekt vuil aan’.

MeTen iS weTen
Reeds enkele jaren meten de Imog-gemeenten systematisch de netheid via de netheidsbarometer. Enkele mensen gaan hiervoor op pad
om letterlijk te tellen hoe net of vuil de straat eruit ziet op dat moment.
Hoe net we een straat vinden als we erdoor wandelen, hangt niet alleen af van het aantal stukken zwerfvuil dat we vinden. Ook de mate
van sluikstorten, het verkeerd buitenplaatsen van huisvuil, afval in een

Imog ondersteunt de gemeenten uit haar werkingsgebied via het project
‘Mijn nette regio’ in de uitbouw van een geïntegreerd netheidsbeleid.
Naast de inzet van veegmachines, krijgen we ook de medewerking van
diverse sociale economiebedrijven. Zij zorgen voor de manuele opruiming. We kozen voor de overkoepelende naam ‘Team Rudy’. Dit is een
netheidsteam van de intercommunale dat de baan op gaat om zwerfvuil
op te ruimen, vuilnisbakjes te ledigen en te onderhouden, sluikstorten
op te ruimen, enz. Imog zorgt voor de coördinatie, ondersteuning en
afvalverwerking.

propere pionierS
We zijn goed bezig met z’n allen. Maar het kan natuurlijk nog altijd beter.
En het moet nog beter. Want met een kleine inspanning van ons allemaal zijn we binnenkort voorgoed verlost van rondslingerende peuken,
klokhuizen, papiertjes, kauwgom en blikjes. En dat wil toch iedereen?

glasbolpeter/meter
Spierehelkijn

netheidsmeester

Onze netheidsmeesters en glasbol
(p/m)eters zijn al met meer dan 54.
Wil je ook verder meehelpen aan een nette omgeving? Imog is nog
steeds op zoek naar vrijwilligers, die hiervoor ook een vergoeding
ontvangen. Opruimen kost niet alleen veel geld, maar ook veel tijd en
inzet. Zwerfvuil ergert bovendien veel mensen. Het is onaangenaam om
in een vuile straat rond te lopen. Geef toe: het is toch veel leuker wonen in een buurt zonder allerlei zwerfvuil op de grond? Jammer genoeg
blijven we ondanks alle inspanningen zwerfvuil zien in de straten. Ook
sluikstorten komen regelmatig voor. Om onbekende redenen zijn glasbollen vaak aantrekpleisters voor andere soorten afval dan glas. Samen
met jullie wil Imog hier komaf mee maken. Daarvoor zijn we op zoek naar
glasbolpeters en -meters. Zo’n peter of meter houdt een oogje in het zeil
bij een glasbol in zijn buurt en helpt mee om de omgeving rondom de
glasbol netjes te houden.
Wil je nog meer doen? En zorgen voor een echte nette straat of buurt?
Dan is de opleiding tot netheidsmeester misschien wel iets voor jou!
Spreekt het je aan om zelf ook actief mee te werken aan een nette
buurt? Lees dan verder hoe je netheidsmeester of glasbolpeter/meter
kan worden.

GezochT

1. MeTer en peTerS voor elke GlaSbol
Imog is op zoek naar glasbolpeters- en meters.
Zij zorgen voor 1 glasbol in de buurt van hun woning, door:
+ zwerfvuil op te ruimen vlakbij de glasbol,
+ sluikstorten meteen te melden op
een centraal telefoonnummer of e-mail
+ te melden indien de glasbol vlugger vol is dan gewoonlijk.
Dankzij de glasbolpeters- en meters wordt sneller de juiste persoon
verwittigd en ziet de glasbol er altijd netjes uit. De peters en meters
krijgen materiaal van Imog om het zwerfvuil op te ruimen en andere
ondersteuning indien nodig. Om alles in goede banen te leiden en
om de peters en meters de kans te geven elkaar te leren kennen,
organiseert Imog een info-moment op maandag 10 november 2014
in de kantoren van Imog in Harelbeke. Ben je geïnteresseerd?
Meld je dan aan voor de opleiding via duurzaamheid@imog.be
of t. 0800/99827.

2. neTheidSMeeSTerS
Een nette straat, een nette buurt is het werk van iedereen. Buurtbewoners kunnen meehelpen om hun eigen buurt net te houden.
Want jij ziet het best wat er in jouw eigen buurt gebeurt. Hiervoor
gaat IMOG op zoek naar netheidsmeesters. De netheidsmeester is
een inwoner van de buurt en de ogen en oren van de buurt. Hij
of zij vormt een lokaal aanspreekpunt voor vragen over afval. De
Netheidsmeester ruimt (eventueel samen met andere buurtbewoners) geregeld zwerfvuil op in zijn straat of buurt. Hiervoor krijgt
hij/zij materiaal van Imog en een financiële aanmoediging. De netheidsmeester adviseert ook buurtbewoners hoe ze afval kunnen
vermijden en hoe ze beter kunnen sorteren. Verder is de netheidsmeester ook een doorgeefluik van vragen, opmerkingen e.d. naar
het gemeentebestuur. Door netheidsmeester te worden kan je een
positief verschil maken voor je eigen buurt. Je krijgt voldoening van
je omgeving en het is fijn om zelf werk te maken van een nette buurt.
Omdat informatie en kennis noodzakelijk is en om de netheidsmeesters de kans te geven elkaar te leren kennen, organiseert
Imog een opleiding van twee avonden op 20 en 24 november 2014
in de kantoren van Imog in Harelbeke.
Ben je geïnteresseerd? Meld je dan aan voor de opleiding via
duurzaamheid@imog.be of t. 0800/99827.
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Houd uw papier-karton

zuiver
Geen vuil of vettig
papier

Heel wat mensen begrijpen er
geen barst van: we gooien netjes
onze lege witte en gekleurde
glazen bokalen en flessen apart
in de glasbol en dan zou die
ophaler alles samen in zijn
container kieperen… Niet dus!
Zo lijkt het misschien, maar de ophaalwagens
voor glas beschikken –net als de glasbol zelf–
over gescheiden compartimenten.

Vuil en vet bemoeilijken de recyclage.
Gooi daarom geen gebruikte papieren
zakdoekjes, keukenpapier, tissues, of luiers bij uw papier-karton. Vermijd ook
behangpapier en gebruikte koffiefilters,
net als pizza- en taartdozen die sterk met
voedselresten besmeurd zijn.

Klaar v
o
papier- or de
karton
ophalin
g

papier-karton, en enkel papier-karton!
Sorteer correct en zorg ervoor dat er geen andere materialen in het papier-karton terechtkomen. Verwijder bijvoorbeeld de plastic folie rond tijdschriften en reclamefolders, net als
de bijgevoegde cd-schijfjes, klantenkaarten, productstaaltjes, enzovoort. Ook drankkartons,
aluminiumfolie (‘zilverpapier’) en chipszakjes horen niet thuis bij het papier-karton.

Op die manier blijft wit bij wit en gekleurd
bij gekleurd glas. Ook bij het recycleren
worden de bokalen en flessen apart verwerkt

Houd uw buurt proper.
Maak uw papier-karton vast!

tot nieuwe witte en gekleurde bokalen en
flessen. En zo gaat het eindeloos verder.
Dankzij u.

U wilt toch ook wegwaaiend papier en
karton vermijden in uw straat? Bind dan
uw papier-karton samen met een stuk
natuurkoord, of stop het in een gesloten
kartonnen doos. Zorg er ook voor dat de
stapels niet te zwaar worden. De ophalers
zullen u dankbaar zijn.

Samen > Goed sorteren > Beter recycleren

Jouw GSM iS Goud waard
In een gsm zit per kilo meer
goud dan in gouderts. Ook in
andere elektrische en elektronische apparaten zitten heel
wat edelmetalen en andere
waardevolle grondstoffen. En
toch komen nog heel wat gsm’s
(en ander elektronisch afval)
niet in op de containerparken terecht!
Zonde, want zo’n elektronisch toestel bevat heel wat
waardevolle edele metalen die perfect kunnen gerecycleerd worden en nadien opnieuw ingezet als grondstof.
De recyclage van afgedankte gsm’s en computers gebeurt
ondermeer in de fabriek in Hoboken van de Belgische materialentechnologiegroep Umicore. Wist je dat de recyclage
van 50.000 gsm’s in deze fabriek 1 kg goud, 10 kg zilver,
400 g palladium, 420 kg koper en kleinere hoeveelheden
van andere nog zeldzamere metalen zoals rodium of irridium
oplevert? De vraag naar deze zeldzame metalen is wereldwijd zeer hoog, de beschikbaarheid beperkt en bijgevolg
de prijzen zeer hoog. Daarom is het belangrijk dat we ook
in België uit gsm’s en andere elektronische toestellen deze
zeldzame materialen kunnen recycleren. Recyclage van dit
elektronisch afval in moderne recyclagefabrieken bespaart
op grondstoffen en vermindert de afvalberg.
En bovendien gebeurt dit in deze moderne recyclagefabrieken op een veilige en milieuvriendelijke manier. Dit terwijl
wereldwijd het merendeel van de afgedankte gsm’s via le-

gale en minder legale circuits terechtkomen in derdewereldlanden om daar uit elkaar gehaald, gerepareerd, verbrand
of gedumpt te worden. Dit met heel wat schadelijke effecten
voor de gezondheid van de lokale mensen en voor het leefmilieu. Laat daarom afgedankte elektronische toestellen niet
in de schuif liggen of op zolder staan, en gooi ze al zeker
niet bij het restafval. Gooi je deze toestellen bij het restafval
dan betaal je immers 2 x: je betaalt voor de verwerking van
je restafval en je hebt bij de aankoop van het toestel ook
reeds de Recupel-bijdrage betaald (Recupel is de organisatie die de inzameling en recyclage van elektrische en
elektronische apparatuur in de afvalfase organiseert).

GereeDSCHaP
OP batterijen

afStanDSbeDieninG

SPelletjeS
met batterijen

kamertHermOStaat

rekenmaCHine

kerStVerliCHtinG

uurwerk

knuffel met batterijen

En bovendien gaan er op die manier heel wat zeldzame
metalen verloren voor hergebruik. Heb je in de schuif nog
enkele afgedankte gsm’s liggen, breng deze dan snel en
gratis naar het containerpark. Koop je een nieuw toestel,
dan kan je het oude ook gratis achterlaten. Is je apparaat
nog bruikbaar? Denk dan ook eens aan de kringloopwinkel.
Dit is zo voor alle toestellen met een Elektriciteitssnoer of
batterijen en dat zijn er meer dan je denkt.

Haardroger • laptop • strijkijzer • telefoon • audioapparatuur • broodrooster • keukenrobot • kamerthermostaat •
spaarlamp • klok • radiowekker • knuffel met batterijen •
scheerapparaat • spelletjes met batterijen • elektrisch
gereedschap • buitenlamp • stekker met transfo •
elektrische tandenborstel • rookmelder • uurwerk •
keukenweegschaal • afstandsbediening • rekenmachine

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