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Woord van

het bestuur
Nergens in Europa wordt er beter gesorteerd
dan in België. En dat is een goede zaak.
Grondstoﬀen worden immers steeds schaarser.
Als we meer verpakkingen kunnen recycleren,
dan gaan er minder materialen verloren. Op die
manier zorgen we ervoor dat ook toekomstige
generaties kunnen genieten van wat onze planeet
te bieden heeft. Daarnaast is het recycleren van
materialen bijna altijd beter voor het milieu dan
het ontginnen van nieuwe grondstoﬀen. Want
door te recycleren besparen we heel wat energie
en vermijden we de uitstoot van schadelijke
stoﬀen, gaan we de opwarming van de aarde
tegen en verbeteren we de luchtkwaliteit.

Elke stap voorwaarts, is een stap dichter bij
een ideale wereld.

SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2018

NIEUW

PMD-zak wordt
uitgebreid

De aardbeien
mag je houden…
Maar we krijgen graag
het plastic bakje.

Imog wil, samen met haar inwoners, mee op
die kar springen. Daarom werd op 1 juli 2018 de
‘gewone’ PMD-zak vervangen door een P+MDzak. Op die manier kunnen naast de plastic
ﬂessen en ﬂacons, metalen verpakkingen en
drankkartons, ook alle andere harde plastics
gerecycleerd worden. Daarnaast is er ook een
foliezak om alle zachte plastics huis-aan-huis op
te halen.
Niet alleen voor de huishoudelijke verpakkingen
maakt de Imog-regio de sprong voorwaarts.
Ook de sortering van grof vuil gaat er op vooruit.
Met behulp van de urbanrec-app kunnen
inwoners bekijken of hun oude meubels in de
kringloopwinkel of de hangaar terecht kunnen.
Enkel wat echt kapot is komt bij het grof vuil
terecht en wordt gerecycleerd.

UITGAVE VAN IMOG NR.

Beste inwoner,
De blauwe PMD-zak is na twintig jaar volledig ingeburgerd in België. Maar de tĳd staat
niet stil. Dankzĳ nieuwe technieken kunnen we
vandaag al veel meer verpakkingen recycleren.

Dankzij de uitgebreide sorteerregels voor PMD is er geen gedoe meer
voor plastic potjes, vlootjes en folies: alle harde plastic verpakkingen
gaan in de P+MD-zak en alle zachte plastic verpakkingen in de nieuwe
transparante foliezak. Om je te helpen vind je de sorteerregels op de
binnenkant van deze afvalkrant.

Blauwe P+MD-zak
Inge Bossuyt
Ondervoorzitter

Waregem

Gemakkelijker

Het nieuwe systeem is goedkoper, want meer plastic verpakkingen
in de P+MD-zak betekent minder afval in je restafvalzak. Goed voor
minder aantal dure restafvalzakken.

Rik Soens
Voorzitter

In de nieuwe transparante foliezak mogen verpakkingen in zacht plastic (zoals
plastic folie en plastic zakken). De zakken
zijn verkrijgbaar in de gewoonlijke verdeelpunten en kosten € 0,15/zak. De ophaling
gebeurt om de twee maanden op de dag
van de PMD-ophaling.

Imog streeft samen met je stad of gemeente naar een duurzaam afvalbeleid. We zijn dan ook heel ﬁer om samen met jou een doorgedreven
inzameling van plastic verpakkingen te organiseren.

Goedkoper

Gerard Amelynck
Ondervoorzitter

Transparante foliezak

Hierin mogen naast plastic ﬂessen en ﬂacons, metalen verpakkingen en drankkartons ook andere verpakkingen in hard plastic zoals
bakjes, potjes, schaaltjes en vlootjes. De ophaling van je P+MDzak blijft zoals aangegeven op je ophaalkalender. Je voorraad
PMD-zakken mag je gewoon opgebruiken, maar pas zeker al de
uitgebreide sorteerregels toe.

En in waregem?
• Gebruik gerust je paarse P+MD-zakken op of koop ze in de winkel.
Nadat alle voorraden zijn opgebruikt kan je overschakelen op de
blauwe P+MD-zakken met de uitgebreide sorteerregels.
• De ophaling van de foliezak gebeurt om de 4 weken tot eind 2018,
nadien om de 8 weken. De data vind je op je ophaalkalender.

P+MD
sorteren
kan je leren

De restafvalzak gaat op dieet en dat is een goede zaak. Vanaf 1 juli werden een heleboel
extra plastics uitgesorteerd om ze later te recycleren en te gebruiken als nieuwe grondstoﬀen. Om dat te kunnen, transformeerde de ‘gewone’ PMD-zak in een P+MD-zak en een
foliezak. Welke plastics in welke zak horen vind je hieronder.

Let je ook hier op !

✔ Verpakkingen moeten goed geledigd, leeggegoten of leeggeschraapt zijn.

✔ Huishoudelijke verpakkingen met een max. volume van 8 liter zijn toegelaten.
✔ Knoop geen verpakkingen vast aan de P+MD-zakken.

1. Waar om mogen yoghur tpotjes en plastic schaaltjes nu wel in de P+MD -zak?
Dankzij de technologische evolutie is het nu mogelijk om nog meer

Hoe gebeurt de ophaling ?

P+MD mag in dezelfde blauwe zak en wordt tweewekelijks aan huis opgehaald, de nieuwe foliezak
kan je om de 8 weken naast je P+MD-zak aanbieden. Of je brengt je blauwe P+MD-zak en je foliezak
naar het recyclagepark.

Ophaaldata

De blauwe P+MD-zak wordt opgehaald op de gewone PMD-ophaaldag die je terugvindt in je
ophaalkalender. De foliezakken worden opgehaald op dezelfde dag van de P+MD-zak, in de
volgende weken :
Anzegem

week 27-31 aug

week 22-26 okt

week 17-21 dec

Avelgem

week 27-31 aug

week 22-26 okt

week 17-21 dec

Deerlijk

week 20-24 aug

week 15-19 okt

week 24-28 dec

Harelbeke

week 20-24 aug

week 15-19 okt

week 10-14 dec

Kortrijk

week 27-31 aug

week 22-26 okt

week 17-21 dec

Kuurne

24/aug

19/okt

28/dec

Kruishoutem

27/aug

22/okt

17/dec

Spiere-Helkijn

28/aug

23/okt

18/dec

Wielsbeke

29/aug

24/okt

19/dec

Zwevegem

week van 20 aug

week van 29 okt

week van 10 dec

De inwoners van Waregem vinden de ophaaldata voor de foliezakken terug in hun ophaalkalender

Kom naar één van onze infoavonden!
Wil je nog meer info over het hoe en waarom,
dan kan je naar één van de volgende infosessies komen.
• Zaal Ansold, De Vierschaar 1 Anzegem – dinsdag 11 september om 19u30
• Vogelsang, Rijksweg 316 Wielsbeke – maandag 17 september om 19u30
• Raadzaal Gemeentehuis Avelgem – dinsdag 18 september om 20u
• Raadzaal CC Het Spoor Harelbeke – donderdag 20 september om 19u
• Raadzaal Gemeentehuis Kuurne – maandag 24 september om 19u30
• Dakcafé stadhuis Kortrijk – dinsdag 25 september 2018 om 20u (ingang via Papenstraat)

Wat mag er in de P+MD-zak?
Metalen verpakkingen

Drankkartons

Plastic ﬂessen, ﬂacons, schaaltjes, vlo-

• Drankblikjes en

• Melk, fruitsap…

• Flessen voor water, fruitsap, melk…
• Flacons van douchegel, wasmiddel,
onderhoudsproducten…
• nieuw: Bakjes, vlootjes en schaaltjes
van boter, fruit, groenten, beleg…

• Spuitbussen voor voedingsmiddelen en cosmetica
• Deksels en kroonkurken

2. Waar kan ik de P+MD -zakken en foliez akken ver kr ijgen?

dezelfde prijs als de gewone
Je kan de nieuwe zakken kopen in de normale verkooppunten aan
pmd-zakken.

3. Wat doe ik met mijn voor raad ‘gewone’ PMD-zakken?

vanaf 1 juli ook al de verruimde
Je bestaande zakken kan je nog opgebruiken. Wel vragen we om
sorteerregels toe te passen.

4. Mogen afsluitfolies van plastieken schaaltjes voor kaas en vleeswar en in de

foliez ak?

gooi ze in de restafvalzak. Deze
Nee, verwijder de afsluitfolie van de schaaltjes van voedingswaren en
bestaan uit verschillende soorten
afsluitfolies kunnen immers niet gerecycleerd worden omdat ze
folies die op elkaar gedrukt zijn.

5. Hor en chipszakjes bij de folies?

6. Waar hor en schaaltjes in piepschuim bij?

in de P+MD-zak. Piepschuim
Schaaltjes en bakjes in piepschuim horen bij het restafval en niet
plastic.
heeft immers een heel andere samenstelling dan de meeste types

7. Mag ik ver pakkingen in elkaar steken om plaats te winnen?

niet meer gescheiden worden,
Nee, verpakkingen die in elkaar zitten kunnen op de sorteerlijnen vaak
je P+MD-zak kan je ﬂessen en
waardoor we ze ook niet kunnen recycleren. Om plaats te winnen in
ﬂacons platdrukken en de dop er terug opdraaien.

8. Kan ik met P+MD en folies ook ter echt op het recyclagepar k?

ken aanbrengen.
Ja, op de recyclageparken kan je sinds 1 juli P+MD-zakken en foliezak
milieustraatje.
zakken mogen in de P+MD-container, folie bied je los aan in het

P+MD-

het
We danken je alvast om hier mee rekening te houden. Je ver gemakkelijkt er mee
en.
wer k van de sor teer der s en helpt ons om meer ver pakkingen te recycler

Wat mag er niet in de P+MD of foliezak?

Harde Plastic verpakkingen

conservenblikken

plastic verpakkingen te sorteren.

aangezien het noch plastic noch
Nee, plastic folie met een aluminium laagje hoort bij het restafval,
aluminium is.

Waregem

tjes, bakjes en potjes

Veel gestelde vragen over P+MD

in brik
• Soepen en sauzen
• Drankjes

X Afsluitfolie van plastieken schaaltjes voor kaas en vleeswaren

restafvalzak

X Piepschuim (voeding en niet voeding)

restafvalzak of
recyclagepark

X Plastic verpakkingen met een laagje aluminium

(bv. chipszakjes, verpakking van koﬃe, drankzakjes…)

restafvalzak

• Aluminium bakjes en
schaaltjes

• nieuw: Bloempotten, ijsdozen,

X Andere voorwerpen uit harde plastic die geen

restafvalzak of
recyclagepark

X Verpakkingen met kindveilige sluiting

recyclagepark

huishoudelijke verpakking zijn (bv. speelgoed, emmer…)

yoghurtpotjes…
(bv. verpakkingen van corrosieve ontstoppers en WC-ontkalkers)

X Verpakkingen met minstens één van deze pictogrammen
X Verpakkingen van insecticide, onkruidverdelger, mosbestrijder,
rattengif, motorolie, verf, lak en vernis

Wat mag er in de foliezak?
• Folie rond drankverpakkingen, keukenpapier of toiletpapier, reclamefolders, ...
• Plasticzakjes voor voedingswaren (salade, sandwiches, pasta, ...)
• Lege zakken van potgrond, korrels voor huisdieren …
• Winkelzakjes

(klein gevaarlijk afval)

recyclagepark

(klein gevaarlijk afval)

recyclagepark

(klein gevaarlijk afval)

Wist u dat deze verpakkingen ook P+MD zijn?
Lege verpakkingen van voedingsproducten

Lege verpakkingen van schoonmaak- en onderhoudsproducten

Andere lege verpakkingen

Lege verpakkingen van hygiëne- en verzorgingsproducten

Sorteergids
Steek de verpakkingen NIET in elkaar

Wist u dat deze verpakkingen in uw foliezak thuishoren ?

KNIP UIT
EN HANG
BIJ UW
KALENDER

NIET TOEGELATEN

•
•

Piepschuim (voeding en niet-voeding)
Plastic verpakkingen met een laagje aluminium
(bv. chipszakjes en verpakkingen van koﬃe, koekjes,

HARDE

PLASTIC VERPAKKINGEN

PLASTIC FOLIE EN
PLASTIC ZAKKEN

dranken, geneesmiddelen, …)
•
•

Plastic ﬂessen, ﬂacons, schaaltjes, vlootjes, bakjes en potjes
• Flessen van water, fruitsap, melk, …

• Flacons van douchegel, wasmiddel, onderhoudsproducten, …
• Bakjes, vlootjes en schaaltjes van boter, fruit, groenten, beleg, …
• Bloempotten, ijsdozen, yoghurtpotjes, …

Biodegradeerbare schaaltjes, zakken en folies
Landbouw- en tuinbouwfolie, bouwfolie,
plastic afdekzeilen, …

• Folie rond drankverpakkingen, keuken

•

plastic afdekzeilen …

papier of toiletpapier, reclamefolders, ...
• Plastic zakjes voor voedingswaren

•

METALEN VERPAKKINGEN

• Lege zakken van potgrond, korrels

✔ Drankblikjes en conservenblikken

• Winkelzakjes

Andere plastic voorwerpen die geen huishoudelijke
verpakkingen zijn (bv. speelgoed, emmers, ...)

(salade, rauwkost, sandwiches,
pasta, ...)

Geplastiﬁceerde tafellakens, regenjassen,

•

Verpakkingen met kindveilige sluiting
(bv. verpakkingen van corrosieve ontstoppers,
corrosieve WC ontkalkers)

voor huisdieren …
•

Pesticideverpakkingen (insecticide, onkruidverdelger,
mosbestrijder, rattenvergif, … ), motorolie, verf,

✔ Spuitbussen voor voedingsmiddelen en cosmetica

lak en vernis

✔ Deksels en kroonkurken • Aluminium bakjes en schaaltjes

•

DRANKKARTONS

Verpakkingen met tenminste één van de
volgende pictogrammen:

Melk, fruitsap in brik, … • Soepen en sauzen • Drankjes
Om de recyclage te vergemakkelijken :

• Maak de verpakkingen leeg en verwijder eventuele productresten
• Geen verpakkingen met een inhoud groter dan 8 liter
• Verwijder de afsluitfolie van de plastic schaaltjes voor kaas en vleeswaren
en gooi de afsluitfolie in de restafvalzak
• Steek de verpakkingen niet in elkaar
• Duw plastic ﬂessen plat, zet de dop erop en win plaats in de P+MD zak

Haal plastic folie en
plastic zakken uit elkaar
Bespaar plaats in de transparantie
zak door folies, draagtassen en
zakjes samen te drukken

!

win plaats

Hoort thuis in de
blauwe P+MD-zak

Hoort thuis in de
doorzichtige zak

Bij het restafval werpen of
naar het recyclagepark brengen

‘De Hangaar’
laatste kans voor tweedehands

De Hangaar is ideaal als je zelf graag bezig met het opknappen van meubels, maar ook voor
wie zijn hobbyruimte wil inrichten met kasten of rekken die niet per se mooi moeten zijn, voor
jeugdbewegingen, …

Waar en wanneer?

De Hangaar is elke zaterdag open, van 9u30 tot 16u. Adres: Warande 9, Kortrijk-Heule.

zaterdag

Inspiratie nodig?

De Kringloopwinkel gaat er prat op enkel kwaliteits-tweedehandsspullen te verkopen. Maar wat nét niet goed genoeg is voor de kringloopwinkels, verdient het
daarom niet om in de container te verdwijnen. De Hangaar biedt al deze spullen
aan, net als wat enkele weken in de kringloopwinkels te koop staat en geen nieuwe
eigenaar vindt. Zo wil het Kringloopcentrum nog meer gerief in omloop houden.
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(werk door Simply Vintage)

oktober
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Aanbod?

Wie op voorhand wil weten wat het aanbod van de week is, kan dit vanaf de vrijdagmiddag
bekijken op www.de-hangaar.be en via www.facebook.com/dehangaar.

Dag van
De Kringloopwinkel:
creatief met
recuperatiemateriaal
De kringloopwinkels
Kortrijk en Beveren-Leie
organiseren een workshop.

Wat en hoeveel?

Stoelen: € 1/stuk
Kleine meubelen: € 3 per lopende meter
(bijvoorbeeld een kastje met als lengte 80 cm kost € 2,4)
Grote meubelen: € 6 per lopende meter
(bijvoorbeeld een tafel met als lengte 1,5 m kost € 9)
Klein gerief, niet-geteste verlichting, ﬁetsen, servies, … aan heel lage ronde prijzen.

Meer info op
www.dekringloopwinkel.
be en via www.facebook.
com/dekringloopwinkel.

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement N° 690103

Download
Download de

Urbanrec app
Je hebt een oude zetel, tapijt, matras of andere grote stukken staan in
je huis en je wilt ze kwijt? Met deze app kom je te weten wat je ermee
kan doen om ze te laten hergebruiken of om ze te recycleren.
Je leert er alles over de inboedel service en kan een prijsindicatie uitrekenen
hoeveel je dit zou kosten.

Binnenkort in jouw gemeente:

EXTRA CONTROLE OP ZWERFVUIL
EN SLUIKSTORTEN.
Stoor jij jeBinnenkort
ook aan afval
dat gemeente: Wat
betekentindit
concreet?
in jouw
Binnenkort
jouw
gemeente:
Die week zullen er meer controles zijn, zowel
achterblijft op straten, pleinen
CONTROLE OP
EXTRA
ZWERFVUIL
OP
anoniem
als in CONTROLE
uniform. Lichte overtreders
en andereEXTRA
openbareplaatsen?
aangesproken. Hen worden alterEN SLUIKSTORTEN. worden
EN SLUIKSTORTEN.

URBANREC

INFORMEER

VERKEN

Ontdek preventiemaatregelen
✔
✔
✔
✔

Maak kennis met de sorteerregels voor hergebruik en voor recyclage
Verken de recyclageparken en kringloopwinkels in je buurt
Informeer je over de verschillende diensten van Imog en de Kringloopwinkel
Boek een dienst voor ophaling van je oude stukken
bij Imog of de Kringloopwinkel

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation
programme under grant agreement N° 690103.
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