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Woord
van het
bestuur
Onze economie is voor het opwekken
van energie sterk afhankelijk van fossiele
brandstoffen zoals aardolie en steenkool.
Maar die worden steeds schaarser. Daarom
kan naast aardolie en steenkool ook gebruik
gemaakt worden van hernieuwbare energiebronnen zoals zon, wind en water, maar ook
biomassa en restafval.
Groen en duurzaam is dus de toekomst. En
ook Imog draagt z’n steentje bij. Zo is de
verbrandingsinstallatie in Harelbeke uitgerust
met een energierecuperatie van elektriciteit
en warmte. In de stortplaats in Moen wordt
organisch materiaal omgezet tot biogas. De
4347 zonnepanelen zijn goed voor de energieproductie van 250 gezinnen en aangeleverde
houtplaketten of houtsnoeichips worden verder
verwerkt tot biomassa voor het opwekken van
groene energie. Daarnaast gaan we ook voor
duurzame mobiliteit met onze gloednieuwe
CNG-tankinstallatie.
Om onze innovatieve en duurzame projecten
eens onder de loep te nemen, nodigen wij u
graag uit op de Open Bedrijvendag in Harelbeke
op zondag 4 oktober tussen 10u en 17u. Op die
dag zetten we 3 installaties extra in de spotlights:

Bezoek ons op
open Bedrijvendag
Imog zorgt voor de afvalverwerking van alle inwoners van Anzegem,
Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Kortrijk, Kruishoutem, Kuurne, SpiereHelkijn, Waregem, Wielsbeke en Zwevegem. Dat zijn maar liefst 232 000
inwoners die elke dag gemiddeld één tot anderhalve kg afval produceren. Maar wat gebeurt er met je afval eens je dat netjes gesorteerd aan
je voordeur hebt geplaatst? Geen idee? Dan zal de Open Bedrijvendag
bij Imog verhelderend werken. Kom langs op zondag 4 oktober tussen

1/ De optische scheider in de
PMD-sorteerinstallatie.
2/ Het warmtenet, waarbij gerecupereerde
warmte uit de verbrandingsinstallatie
aangewend wordt als externe warmtebron.
3/ De CNG-tankinstallatie : aardgas voor
voertuigen heet ‘CNG’ of ‘Compressed
Natural Gas’. Het is aardgas dat onder een
druk van 200 à 300 bar is gebracht en wordt
opgeslagen in gasflessen in de vloer van
de auto.

10u en 17u en geef je oren en ogen de kost.

Imog is ook op zoek naar technisch geschoold
personeel. Om deze functies voor te stellen,
wordt er een Jobhappening georganiseerd in
de aanloop naar Open Bedrijvendag. Je leest er
alles over op bladzijde 2.

AfvAl, bron vAn grondstoffen en energie
Elke dag zijn heel wat vuilnismannen in de weer om het papier & karton

Afval dat we niet hergebruiken, recycleren of composteren, wordt ver-

en de blauwe PMD-zakken die je aan de voordeur hebt gezet met een

brand. Imog bouwde een hoogtechnologische verbrandingsinstallatie

duo-ophaalwagen op te halen. Het opgehaalde materiaal brengen ze

uit, die voorzien is van de modernste rookgaszuivering en een uitgebrei-

daarna naar het sorteercentrum in Harelbeke. Eind 2013 werd de sor-

de energierecuperatie. Door tijdens het verbrandingsproces warmte te

teerinstallatie uitgebreid met een optische scheider. Deze Red Wave kan

recupereren, ontstaat er stoom die Imog gebruikt voor de productie van

automatisch verschillende plasticsoorten onderscheiden. Hierbij detec-

(groene) elektriciteit. Uit het huisvuil van 232 000 mensen maakt Imog

teert de Red Wave met infraroodlicht het soort materiaal en blaast dit

elektriciteit voor het huishoudelijk gebruik van 30.000 mensen. Naast

met perslucht de gewenste richting uit. De gesorteerde fracties persen

producent van elektriciteit is Imog ook producent van warmte. Door

we daarna soort per soort in balen om ze vervolgens af te voeren naar

nieuwe technieken en evoluties te implementeren in de installatie kan er
restwarmte worden vrijgemaakt die zijn toepassing vindt in warmtenetten. Zo neemt het naburig bedrijf Nerva warmte af om betongewelven
te drogen. Het warm water zal in de toekomst ook gebruikt worden om
nieuwe woningen in Kuurne of Harelbeke te verwarmen.

Graag tot binnenkort!

Cng, bouwen AAn de toekomst
Imog heeft er een gloednieuwe installatie bij. De
CNG-tankinstallatie. Wat is dat? CNG of Compressed
Natural Gas is de samengeperste variant van het
aardgas dat we kennen voor huishoudelijk gebruik.
Om aardgas voor voertuigen te gebruiken moet het
gecomprimeerd worden tot een druk van 250 bar.
Rijden op CNG biedt heel wat voordelen. Het is vei-
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lig, stukken goedkoper, 30% stiller dan rijden op dierecyclagebedrijven in binnen- en buitenland. Daar worden ze gebruikt

sel en het leidt tot minder slijtage omdat er minder

als secundaire grondstoffen voor de productie van nieuwe materialen.

zondAg 4 okt vAn 10u - 17u
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verbrandingsresidu’s zijn. Daarnaast stoten CNGvoertuigen tot 28% minder CO2 uit dan voertuigen op benzine of
diesel en bovendien produceert rijden op CNG 95% minder fijn stof
en NOX.

job
HAPPening
kortrijksesteenweg 264
HArelbeke

Imog is op
zoek naar jou!

vrijdAg 2 oktober » tussen 14u en 17u
ZaTERDag 3 OKTOBER » tussen 10u en 12u

is een uitdagende job met veel verantwoordelijkheden iets

en gemotiveerde arbeidskrachten. Klinkt dit alles als muziek in

funCtiebesCHrijvingen vAn enkele vACAtures

voor jou? Zoek je afwisseling in je job? hou je er van men-

de oren, kom dan op vrijdag 2 oktober (14u tot 17u) of zaterdag

De Process control Engineer of PcE

sen te informeren of draag je het milieu een warm hart

3 oktober (10u tot 12u) naar de Imog Jobhappening op de site

garandeert de continuïteit van het productie-proces op een vei-

toe? Dan is een job bij imog wat je zoekt.

in Harelbeke, Kortrijksesteenweg 264. Je kan geheel vrijblijvend

lige en efficiënte manier, dit zowel vanuit de controlezaal als in de

een kijkje komen nemen en kennismaken met onze specialisten

installatie. Hij staat in voor de opvolging en het beheer van het

ter zake.

productieproces van de verbrandings-installatie met energiere-

Imog gaat voor een duurzaam en ethisch verantwoord beleid

cuperatie in Harelbeke.

en biedt afwisselend werk aan in eigen streek. Ze denkt voortdurend aan vernieuwing en uitbreiding en gebruikt daarom de

Via een persoonlijk gesprek wordt de inhoud van de gekozen job

Hij voert eerstelijnsherstellingen uit met als doel de installatie

besproken, een rondleiding toont je jouw toekomstige werkomge-

draaiende te houden, dit zowel mechanisch als elektrisch.

ving en je ontmoet onze gespecialiseerde medewerkers die al je
vragen kunnen beantwoorden.

De assistent Teamleider
staat in voor de werkplanning en de dagdagelijkse coördinatie

voor onmiddellijke indiensttreding

van de activiteiten in functie van een kwaliteitsvolle en vlotte uit-

Process control Engineer

voering. Dit omvat onder meer de volgende taken: • Opstellen

• Master of bachelor met gerelateerde opleiding

van de planning en dienstroosters. • Bestellen van materiaal. •

assistent Teamleider

Ervoor zorgen dat iedereen over de juiste middelen beschikt. •

• Minimum HTO of bachelor met technische interesse

Instaan voor de taakverdeling. • Toezien op veilig werken en on-

losse arbeider

derhoud van materiaal.

• Geen diplomavereisten
De losse arbeider
Bestuurder zwaar materieel

werkt zowel op de site als buiten de site in de diverse exploita-

hulpparkwachter

ties met de volgende werkopdrachten: • Sorteercabine van de
houtopschoningsinstallatie en het algemeen onderhoud. • Sor-

modernste technieken en hoogtechnologische apparatuur. Ook

teercabine van de compostering en het algemeen onderhoud.

arbeidsveiligheid en –overleg draagt Imog hoog in het vaandel.

• Beladen bij het ophalen van tuinafvalbakken. • Overslag van

Imog mag zich dit jaar daarenboven overheidsorganisatie van het

afgedankte elektrische apparaten. • Overslag van klein gevaarlijk

jaar noemen. Die eerste plaats is een bekroning voor de dagda-

afval. • Recyclageparkwachter. • Kleinere taken binnen diverse

gelijkse inzet voor tevreden klanten, de professionele dienstver-

exploitaties van Imog zoals onder meer kleinere onderhouds-

lening, efficiëntie en innovatie en de strategische visie. Iets wat

werkzaamheden

wij alleen maar konden bereiken dankzij een peloton aan goede

jobHAPPening
PrAktisCH
VRijDag 2 OKTOBER » TUSSEN 14U EN 17U
ZaTERDag 3 OKTOBER » TUSSEN 10U EN 12U
ZONDag 4 OKTOBER » jOBPUNT OP OPEN BEDRijVENDag

groep UBUntU
OP OPEN BEDRijVENDag
Loop na het bedrijfsbezoek bij
Imog nog niet onmiddellijk de deur
uit. Groep Ubuntu, die de catering
op Open Bedrijvendag verzorgt,
ontvangt je graag in de tent voor
een fris drankje of een heerlijk
bakje friet. Met elke consumptie
spijs je hun kas en steun je hun
werking. Zeker doen!

kom lAngs in de tent
oP de bezoekersPArking
vAn imog HArelbeke,
kortrijksesteenweg 264.

NiET TwijfElEN,
laNgSKOMEN!

inFoavond
Herbruikbare luiers.

geeF ze van katoen!

goedkoPer dAn wegwerPluiers

hele luierperiode van een kindje. Verder zit er ook afgeleiden van

Afhankelijk van de soort herbruikbare luier die je kiest, kan je

petroleum in, een eindige grondstof.

inFoavond

tussen de 300 en de 800 euro besparen voor je eerste kindje.
Voor een tweede kindje wordt de besparing nog groter, omdat

bAby’s worden sneller zindelijk

je uiteraard minder nieuwe luiers moet kopen. Bovendien mag

In wegwerpluiers zitten stoffen die zo agressief zorgen voor de

je in veel Vlaamse steden en gemeenten rekenen op subsidies,

absorptie, dat ze ook vocht onttrekken aan de billetjes van je

waardoor je een extra besparing doet.

baby. Vandaar dat je bij kindjes met wegwerpluiers altijd zalf aan

Herbruikbare
luiers.

hun billetjes moet smeren. Dat hoef je niet te doen bij herbruikje bePerkt je HuisHoudelijke AfvAlberg

NOTEER iN Uw agENDa:
DiNSDag 22 SEPTEMBER OM 19U30

bare luiers.

Over de hele luierperiode (van de geboorte tot een kindje zindelijk
is zo rond twee en een half jaar) zorgen wegwerpluiers voor een

Billetjes mogen gerust een beetje nat zijn, al moet je ze met

afvalberg van ongeveer 1000 kilo. Of anders gezegd: reken op

herbruikbare luiers uiteraard ook op tijd verversen. Omdat een

een extra vuilniszak per week.

herbruikbare luier minder absorbeert dan een pamper, wordt

locatie : Polyvalente zaal in het Gemeentepunt,
Blokkestraat 29 in Zwevegem.

je kindje zich vroeger bewust van de nattigheid wordt je kindje
beter voor Het milieu

sneller zindelijk.

inkom gratis, wel graag vooraf uw aanwezigheid
melden bij milieu@zwevegem.be of op het
nr 056/76.55.80 van de milieudienst.

Er zijn minder grondstoffen nodig voor een herbruikbare luier dan voor de wegwerpluiers die telkens opnieuw moeten
gemaakt worden. Wegwerpluiers bevatten cellulose, waarvoor
bomen geveld moeten worden. Zes volwassen bomen over de

doe mee!
30 dAgen voedselwinst
onder de
deelnemers in
de imogregio
worden
mooie Prijzen
verloot

“30 dagen voedselwinst” daagt je uit om het voedsel dat je in huis haalt ook
daadwerkelijk op te eten. Lijkt simpel? Toch is het dat niet altijd! Iedere
Vlaamse consument verspilt gemiddeld tussen de 18 en 26 kilo voedsel per
jaar! Daarom helpt de campagne met tips en tricks om je koo(p)(k)gedrag
beter te kunnen inschatten, te koken met restjes en te experimenteren met
klassieke en minder voor de hand liggende bewaartechnieken. Wie deelneemt
gaat met zichzelf en de andere deelnemers de strijd aan om telkens beter te
worden in het winnen van voedsel. In de loop van de maand krijg je zicht op
de berg voedsel die we in Vlaanderen met z’n allen weten te winnen! Deze
campagne van de Vlaamse overheid wordt gelanceerd vanaf oktober 2015.
De uitdaging zelf loopt in november.
Doe mee op www.30dagen.be/voedselwinst.

RECYCLEER JE FRITUUROLIE
TOT BIODIESEL.

Wist je dat gebruikte frituurolie of -vet een tweede leven krijgt aan de pomp? Want als je ze naar het containerpark
brengt, wordt ze verwerkt tot biodiesel. Jou kost het niets en je bent in één moeite door verlost van je afvalprobleem.
Terwijl je zorgt voor een schoner milieu. Over een tankbare oplossing gesproken.

Breng je gebruikte frituurolie of -vet gratis
naar het containerpark voor recyclage.

imo

Een initiatief van uw afvalintercommunale in samenwerking met Interafval en Valorfrit.
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sorteer je pmd correct
PlAstiC flessen en flACons

Niet toegelaten

CorreCt AAnbieden in de
blAuwe zAk
•
•
•

•
metAlen verPAkkingen
•

verpakkingen volledig
leeg aanbieden
maximum volume: 8 liter
geen plastic bidons vastmaken
aan de buitenkant van
de PMD-zak
duw plastic flessen plat en zet de
dop erop, zo win je plaats in
de zak
verpakkingen van giftige of
bijtende middelen horen bij
het Klein Gevaarlijk Afval

Hoe AAnbieden?
De PMD-zakken worden iedere 2
weken gratis aan huis opgehaald. Kijk
op je ophaalkalender voor de exacte
ophaaldagen. Je kan je PMD-zak ook
naar het containerpark brengen.
drAnkkArtons

nAAlden zijn gevAArlijk AfvAl!

DOWNLOAD
RECYCLE!
en vergeet nooit
meer je afval
buiten te zetten

Recent zijn opnieuw twee imog-medewerkers verwond geraakt door injectienaalden die in

In samenwerking
met Bebat en
Recupel

handige
afvalkalender

PMD-zakken of huisvuilzakken zaten. Zo’n prikaccident is een reden tot bezorgdheid, want dit
kan de oorzaak zijn dat medewerkers via het bloed besmet raken. Zowel gebruikte als onge-

Heb je ook het gevoel dat de app ‘Recycle’

bruikte injectienaalden behoren tot het klein gevaarlijk afval en moeten voor ieders veiligheid

de openingsuren van het containerpark in

op de correcte wijze ingezameld worden.

je buurt niet juist weergeeft? Voer dan je
adres opnieuw in en je app werkt weer als

Hoe dAn?

nooit tevoren.

Gebruikte of ongebruikte injectienaalden moeten ingezameld worden in een naaldcontainer die je
kan verkrijgen bij je apotheker. Een volle naaldcontainer kan ook geruild worden voor een lege op het
containerpark in je buurt.

Werk mee aan een nette regio

gEZOchT : NEThEiDSMEESTERS EN METERS EN PETERS VOOR ElKE glaSBOl !
Imog is op zoek naar vrijwilligers om de strijd tegen het zwerfvuil aan te gaan.
Omdat informatie en kennis hierover noodzakelijk is, organiseert Imog een opleiding op maat.
Voor Netheidsmeester : tweedaagse opleiding op maandag 9 en 16 november om 19u
Voor Glasbolpeter of –meter : donderdag 26 oktober om 19u
De opleidingen gaan door in de kantoren van Imog in Harelbeke.
BEN jE gEïNTERESSEERD? Meld je dan aan voor de opleiding via duurzaamheid@imog.be
of telefonisch via het gratis nummer 0800/99 827

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