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Woord van

het bestuur
Afval, je kan er niet naast kijken. Afval voorkomen,
gescheiden ophalen, recycleren en milieuvriendelijk
verwerken… het is steeds meer specialistenwerk.
De verschillende afvalstromen, recyclagetechnieken,
verwerkingsmethodes, wettelijke bepalingen, reglementen enz. maken het er niet eenvoudiger op. Wie
trekt het zich aan? Wie bewaart het overzicht en leidt
alles in goede banen? Jouw gemeente werkt hiervoor
samen met haar buurgemeenten in een intercommunale of intergemeentelijk samenwerkingsverband. In
deze regio is dit Imog, wat staat voor Intergemeentelijke maatschappij voor openbare gezondheid. In
samenwerking gaan we de uitdaging van duurzaam
afvalbeheer aan. In maart werd – in navolging van de
gemeenteraadsverkiezingen van oktober – een nieuw
bestuur geïnstalleerd. Je vindt alle leden terug op
pagina 4. Vandaag levert iedereen al heel wat inspanningen om afval te voorkomen, thuiscomposteren,
herbruikbare winkeltassen, katoenen luiers, stickers
tegen ongewenste reclame op de brievenbus… het
zijn maar enkele voorbeelden van de tientallen maatregelen die je zelf kan nemen.
Maar jammer genoeg zal er altijd afval zijn. Daarom
sorteren we ook. Zo wordt afval opnieuw grondstof:
compost voor in de tuin, textielvezels, papier voor
kranten en tijdschriften, vulling voor matrassen, glas
voor nieuwe ﬂessen, materiaal voor wegenwerken,
enz. Wat niet te recycleren is, gaat naar een afvalverbrandingsinstallatie waar we dit in elektriciteit en
warmte wordt omgezet. Je levert al heel wat inspanningen om afval te voorkomen. En bij elke stap kan je
rekenen op imog. Hoe kan je afval voorkomen of hergebruiken? Wij helpen je met informatie, tips en voorbeelden. Maak er gebruik van. Zo zorgen we er samen
voor dat de afvalberg kleiner wordt. Wij ondersteunen
jouw gemeente bij de selectieve ophaling van het
afval en/of de organisatie van recyclageparken. Steeds
kiezen wij voor de meest milieuvriendelijke verwerkingsmethode. En daar pluk jij, je kinderen en kleinkinderen de vruchten van.
Tot slot, schrijf nu al in je agenda: Imog stelt de deuren
van haar site in Harelbeke en Moen open op Openbedrijvendag van zondag 6 oktober.
Graag tot binnenkort !

Voedsel dient
*
om op te eten
•

In de Imog-regio wordt er nog te veel voedsel weggegooid in de restafvalzak. Uit een recente restafvalanalyse blijkt dat 47,3% van het afval in
de restafvalzak in de Imog-regio organisch afval is. Dat is afval dat een
dierlijke of plantaardige oorsprong heeft. Dit deel kan gemakkelijk uit
de restafvalzak kunnen worden gehouden door bv. thuis te composteren en slim aan te kopen en te bewaren.

Hoe winkel je slim?

We geven enkele markante voorbeelden. Zo wordt er per inwoner en
per jaar: 7,6 kg brood en banket, 6,7 kg bereide gerechten, 5,6 kg
fruit, 4,7 kg groenten, 1,7 kg vlees, vis en gevogelte, 2,4 kg ongeopende verpakkingen en 5,6 kg onaangebroken niet verpakt voedsel weg
gegooid. Samen is dat goed voor gemiddeld 28,2 kg per inwoner per
jaar aan voedsel dat wordt verspild. Dit is 6,9 miljoen kg per jaar én
dit alleen al in de Imog-regio! De eigen voedselverspilling wordt vaak
onderschat. Dat is ook niet vreemd omdat het meestal om kleine hoeveelheden gaat. Maar per jaar loopt dat wel ﬂink op. Gooi je 1 kilo
voedsel weg, dan gooi je in feite bijna anderhalve liter benzine aan
energie in de prullenbak.

•

•
•

•

•

Als het kan, ga dan meerdere malen per week winkelen. Zo is het
gemakkelijker om alleen de hoeveelheden te kopen die je echt
nodig hebt.
Stel een boodschappenlijstje op vóór je naar de winkel gaat en hou
je aan dat lijstje. Zo trap je niet in de valstrikken van de marketing en
kan je aankopen vermijden waar je achteraf spijt van hebt.
Er zijn mensen die zeggen dat de impulsieve voedselaankopen
beperkt blijven wanneer mensen gaan winkelen nadat ze gegeten
hebben: probeer het maar eens uit!
Koop in functie van je behoeften. Heb je een groot gezin of verwacht je bezoek van vrienden of kennissen, kies dan voor de grote
verpakkingen. In het tegenovergestelde geval, bijvoorbeeld als je
alleen woont, kies dan voor kleinere verpakkingen.
Als je producten koopt die ter plaatse worden versneden of die
onverpakt zijn, kan je er net zoveel kopen als je nodig hebt en
vermijd je verspilling. Wanneer je in zelfbediening koopt, ga dan
voorzichtig om met groenten en fruit zodat ze niet beschadigd
geraken en weggegooid moeten worden.

Doe-de-weggooi-test

De eigen voedselverspilling wordt vaak onderschat. Test daarom jezelf!
Schrijf gedurende twee weken op wat je aan eten weggooit en krijg zo
meer inzicht in je eigen verspil-gedrag. Om je een helpende hand te
bieden, hebben wij een handig invulschema ontwikkeld op www.imog.
be/duurzaam-leven/vermijd-afval/doe-de-weggooitest/

Wist-je-dat?

De productie en consumptie van goederen, we staan er nog veel te
weinig bij stil. Een brood is toch maar een brood, niet? Dat had je
gedacht. Ontdek wat je voor een brood of een rundsvlees in de plaats
kan krijgen.
1 brood = een lamp van 60 Watt die 30 uur brandt
1 kg rundsvlees = 1 liter benzine = de jaarlijkse hoeveelheid water voor de
douche van één persoon = de CO2-uitstoot van 60 km met de auto rijden.

TGT en THT

Neen, geen nieuwe hogesnelheidstreinen of pakjesleveranciers. Deze
afkortingen helpen je op weg bij het bewaren van voedselproducten.
Snel bederfelijke producten hebben een uiterste gebruiksdatum
(te gebruiken tot of TGT).
Dus niet meer te gebruiken na het overschrijden van de aangegeven
datum. Bijvoorbeeld vers voorverpakt vlees, vers voorverpakte vis,
voorverpakte charcuterie, salades, yoghurt…
Langer houdbare producten hebben een minimale houdbaarheidsdatum (ten minste houdbaar tot of THT). De producten kunnen
dus nog zeker geconsumeerd worden na deze datum, op voorwaar
dat ze goed bewaard werden en de verpakkingen niet beschadigd zijn.
Voorbeelden zijn onder andere ongekookte pasta, koekjes, conservenblikken, UHT melk, thee, chocolade…
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De tuinafvalbak
is er voor jouw
gemak!
BESTEL VIA
0800 99827
OF VIA
WWW.IMOG.BE

Stralend weertje vandaag. Ideaal om de tuin helemaal op punt te zetten en met de tuinafvalbak
bij de hand is dat een ﬂuitje van een cent! Bespaar jezelf de wekelijkse autoritten naar het recyclagepark! Naar gelang de grootte van je tuin kies je de frequentie van ophaling en het gepaste
type bak waar je het tuinafval in verzamelt. Op de voorziene data (je ontvangt je eigen tuinafvalbakkenkalender) plaats je de afvalbak buiten. Makkelijker kan het niet!
Let wel: de tuinafvalbak is enkel bestemd voor tuinafval. Afval van groenten en fruit mogen er
niet in. Daarvoor gebruik je een compostvat of -bak.

TWEEWEKELIJKSE OPHALING - 24 beurten
Type 180 L
lxbxh
72 x 48 x 110 cm
Type 280 L
lxbxh
66 x 63 x 110 cm
Type 1000 L lxbxh
137 x 105 x 110 cm

1e bak
€ 98,8
€ 122,9
€ 454,8

Vanaf 2e
€ 54,5
€ 73,5
€ 368,7

WEKELIJKSE OPHALING - 37 BEURTEN
Type 180 L
lxbxh
72 x 48 x 110 cm
Type 280 L
lxbxh
66 x 63 x 110 cm
Type 1000 L lxbxh
137 x 105 x 110 cm

1e bak
€ 154
€ 191,5
€ 712,5

Vanaf 2e
€ 84,4
€ 115,2
€ 577,2

0800-99827, daarna wordt de tuinafvalbak door onze diensten bij jou thuis afgeleverd.
Meer ﬂexibiliteit nodig?
Heb je eenmalig meer groenafval dan je tuinafvalbak aankan, dan heeft Imog
voor jou 2 oplossingen:
• Vraag een extra ophaling. Bel Imog op het gratis nr 0800 99 827
• Koop een papieren zak
Je kan naast je tuinafvalbak een composteerbare nat-sterke
papieren zak aanbieden, samengebonden met natuurkoord. De
zak is te koop op de recyclageparken van Harelbeke, Waregem,
Beveren-Leie, Deerlijk, Wielsbeke en Moen.

Wat gebeurt er met mijn tuinafval ?

Het groenafval afkomstig van particulieren, tuinbedrijven en de gemeentes komt terecht op de
Imog-site in Moen. De composteringsinstallatie verwerkt er dit groenafval - dat bestaat uit snoeihout, bladeren, haag scheersel, boomstronken en gazonmaaisel - tot waardevolle compost. Imog
kon in 2018 ruim 23.000 ton groenafval inzamelen, goed voor zo’n 10.700 ton Vlaco-compost.

Het bepalen welk formaat tuinafvalbak je nodig hebt is niet altijd even makkelijk, met behulp
van onderstaande tabel kan je bepalen welke bak meest geschikt is voor jou tuin. (indicatief)

•

een bak van 180 liter stemt
overeen met drie restafvalzakken.

•

een bak van 280 liter kan de
inhoud van 5 restafvalzakken
bevatten

Aantal zakken
per week
24 beurten

1 tot 2
2 tot 3
3 tot 4
4 tot 5

180 liter bak

37 beurten

280 liter bak

24 beurten

37 beurten

✓
✓
✓
✓

Heb je meer dan 5 zakken per week, dan heb je nog altijd de mogelijkheid om een 2de bak
bij te nemen. Bovendien krijg je voor die 2de bak een korting. Er zijn ook 1000 liter bakken
beschikbaar.

Wat is inbegrepen ?

De ophaling en het ledigen, de verwerking van je tuinafval, de huur en het onderhoud van de
bak en eventuele herstellingen te wijten aan normaal gebruik. Schrijf je in via ons gratis nummer

Opgepast: GROENREGIO

De recente nieuwsberichten rond de inzameling van GFT afval kunnen voor wat
verwarring zorgen. De groene tuinafvalbakken van Imog zijn echter uitsluitend bestemd
voor de ophaling van groenafval uit de tuin: gras, bladeren, verwelkte bloemen, snoeisel
en plantenresten. Groente- en fruitafval, koﬃeﬁlters en theezakjes kan je thuis composteren in een compostvat of -bak, of bij gebrek daaraan stop je het in de restafvalzak.
Imog is trouwens, net zoals vele West- en Oost-Vlaamse intercommunales, een ‘groenregio’. Dat betekent dat wij inzetten op de promotie van thuiscomposteren en uitsluitend
tuinafval aan huis ophalen (tegen betaling, via een servicecontract). Een ‘GFT-regio’ daarentegen zamelt tegen een hoge kostprijs tuinafval ook groente- en fruitafval in. Dit GFT
afval wordt echter op een andere manier verwerkt dan tuinafval.

Kringloopweekend

Op de
kringloop
kan je
rekenen!

Het KringloopWeekend is zoveel meer dan een weekend. De hele maand juni vinden er acties plaats rond
composteren. In heel Vlaanderen verschijnen kringloopkrachten op markten en demoplaatsen en zijn ze gul
met tips en uitleg. Compost maakt van je groente-, fruit- en tuinafval een waardevolle grondstof, maakt je
bodem gezond, maakt je oogst rijker en komt je tuin ten goede. Daarnaast geeft het de ideale basis voor een
gezonde grond waarin groenten en fruit weelderig kunnen groeien. De kringloopkrachten staan je met raad
en daad bij om zelf aan de slag te gaan.

AGENDA
HARELBEKE
Wil je leren hoe je restjes kan redden en hoe compost kan gebruikt worden in je tuin? De Harelbeekse kringloopkrachten staan
je graag bij met raad en daad. Kom zeker langs.
Demoplaats recyclagepark Harelbeke
Elke eerste zaterdag van de maand van juni tem september, van
10u30 tot 11u30
KORTRIJK
De Kortrijkse kringloopkrachten trekken met de compostmobiel
vol tips naar de wekelijkse markt. Je kan er proeven van de overheerlijke hapjes, gemaakt van restjes.
dinsdag 4 juni – voormiddag markt Bissegem
Woensdag 5 juni – voormiddag markt Rollegem
Donderdag 6 juni – voormiddag markt Kooigem
Vrijdag 7 juni – 13u30-19u markt Overleie Kortrijk
Maandag 17 juni – voormiddag markt Kortrijk – Schouwburgplein

COMPOSTEER !
MET KWALITEIT DOE JE PROFIJT
www.kringloopweekend.be
Vlaco_COMPOSTVAT.indd 1

KRUISHOUTEM
De kringloopkrachten vertellen je traditiegetrouw alles wat je
wil weten over composteren, want compost is jouw smaakmaker!
Maandag 1 juli, Avondmarkt van 18u tot 21u – Nieuw Plein
Kruishoutem

WAREGEM
zaterdag 8 tot donderdag 13 juni - doorlopende infostand - inkom
bibliotheek
woensdag 12 juni 15u-18u30 - Voorlezen XL (via uitpas en vlieg)
– bibliotheek - 90 minuten voorlees- en knutselplezier! We vertellen het verhaaltje van de toverdiertjes en maken daarna een minimoestuin. Voor kinderen van 5 tot en met 12 jaar. Gratis inschrijven
via bibliotheek@waregem.be
donderdag 13 juni 19u30 - Infosessie composteren (uitpas) - bibliotheek - Gratis inschrijven via milieuzorg@waregem.be
ZWEVEGEM
De kringloopkrachten van Zwevegem staan paraat op de dinsdagmarkt met een compostmobiel en hun jarenlange ervaring vol tips
en tricks over composteren.
Dinsdag 4 en 25 juni van 9-12u, kerkplein Zwevegem
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Breng je frituurolie gratis
naar het recyclagepark en
krijg een olietrechter !
Wist je dat gebruikte frituurolie of -vet een tweede leven krijgt aan de pomp? Want als je ze naar het recyclagepark 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.

Laat het oliespook niet rondzwerven! Breng je gebruikte frituurolie gratis naar het recyclagepark en
ontvang de hele maand juni een handige trechter om je olie over te gieten.

Waarom is het belangrijk om gebruikte frituurvetten en –oliën te laten
recycleren?

Allereerst omdat ze het milieu kunnen vervuilen. Als je ze weggiet via de riolering, kunnen gebruikte
frituurvetten en –oliën de afvoer verstoppen, het oppervlakte- en grondwater vervuilen, of problemen veroorzaken in de waterzuivering. Dit geldt ook voor vetten en oliën die in de vuilniszak weggegooid worden. De zakken zijn namelijk niet geschikt voor de inzameling van olie, wat de openbare
netheid in het gedrang kan brengen.

Wat doe ik dan wel met mijn
gebruikte frituurolie?
Stap 1:
Stap 2:
Stap 3:
Stap 4:

laat de gebruikte frituurolie afkoelen
Giet de olie met behulp van de trechter in de
originele verpakking of een andere plastic ﬂes
Sluit de ﬂes goed af
Breng de ﬂes naar het recyclagepark en
deponeer ze in de voorziene container

Wat gebeurt er nadien mee?

Er zijn 3 verwerkingsmethodes voor frituurvetten en –oliën:
• 98% wordt ingezet voor de productie van biodiesel: door opzuivering en chemische omzetting
wordt een brandstof gemaakt die rechtstreeks in een dieselwagen getankt kan worden.
• Energetische valorisatie: door de gebruikte vetten en oliën te verbranden in aangepaste mot oren
wordt warmte en elektriciteit opgewekt.
• Oleochemie: de gezuiverde vetten en oliën kunnen gebruikt worden voor omzetting in industriële
producten zoals detergenten en smeermiddelen, maar ook in kaarsen.

Tip : zo kan je de levensduur van je frituurolie verlengen !

•
•
•

De kwaliteit van olie of vet verslechtert door oxydatie (zuurstoftoevoer). Dit proces wordt niet
volledig gestopt na afkoeling, afdekken van de friteuse na gebruik en na afkoeling is dus de
boodschap.
Gebruik een metalen schepnetje om de bakresten te verwijderen na elk gebruik.
Vermeng nooit verschillende oliën of vetten en vul ze nooit aan bij gebruikte olie of vet.

Voor en door de gemeenten
Imog werd in 1969 opgericht door haar gemeenten - vennoten en is uitgegroeid
tot een modern en professioneel afvalverwerker. Voor en door de steden en
gemeenten. Haar werkingsgebied omvat 11 gemeenten met in totaal ruim
236.000 inwoners. Door samen te werken, kan schaalgrootte worden bekomen
in investeringen en kennis.

JEAN PAUL
Algoet
- Kuurne Bestuurder

KRISTOF
Callens
- Kruisem Bestuurder

CARL
De Donder
- Deerlijk Ondervoorzitter

PATRICIA
Deldaele
- Spiere-Helkijn Raadgevend
bestuurder

WILLY
Demeulemeester
- Anzegem Bestuurder

MAGDA
Deprez
- Wielsbeke Bestuurder

Na een jaar van gemeenteraadsverkiezingen duiden onze vennoten, de gemeenten,
hun nieuwe vertegenwoordigers aan om te zetelen in de Raad van Bestuur van Imog.
Er is 1 mandaat per gemeente, aangevuld met 1 mandaat per 30.000 inwoners. Er zijn
eveneens mandaten met raadgevende stem. De Raad van Bestuur telt zo 18 mandatarissen (15 uit de gemeentelijk meerderheden +3 uit de oppositie) en komt maandelijks
bijeen De leden nemen de belangrijkste beslissingen en zijn de go-betweens bij uitstek
die de gemeente bij Imog representeren en Imog bij de gemeente.
De nieuwe bewindsploeg is geïnstalleerd en is er klaar voor.
We stellen ze graag even aan u voor.

KELLY
Detavernier
- Kortrijk Bestuurder

MARC
Doutreluingne
- Zwevegem Ondervoorzitter

BERT
Herrewyn
- Kortrijk Bestuurder

PRUDENT
Lanneau
- Anzegem Raadgevend
bestuurder

TIJS
Naert
- Harelbeke Bestuurder

MARIA
Polﬂiet
- Waregem Bestuurder

CONNIE
Rogie
- Avelgem Raadgevend
bestuurder

CONNY
Seynaeve
- Spiere-Helkijn Bestuurder

RIK
Soens
- Waregem Voorzitter

DAVID
Vanderkerckhove
- Harelbeke Bestuurder

RUTH
Vandenberghe
- Kortrijk Bestuurder

ERIK
Vandereecken
- Avelgem Bestuurder

Suske en Wiske kuisen de plasticsoep op
In het nieuwe Suske en Wiske-album ‘Lambik Plastiek’ zoeken onze striphelden een oplossing voor de plasticsoep in de
oceanen. Een actueel thema waar we graag extra aandacht
aan besteden. In de strip zit een extra dossier over de plasticsoep. Een leuk verhaal over een harde realiteit die onze striphelden graag wat meer duiden in een extra dossier.

Imog geeft dankzij
Standaard Uitgeverij Strips
graag 25 exemplaren weg.
Denk na over hoe jij je gedrag kan
bijsturen om minder plastic afval te
produceren en vul het formulier in
op www.imog.be/wedstrijd voor
dinsdag 25 juni en wie weet ben jij
een van de winnaars!

Sensibilisering via scholen

We willen met ‘Lambik Plastiek’ zoveel mogelijk scholen bereiken. Met de strip en het dossier hebben leerkrachten een lespakket in handen om hun leerlingen te
sensibiliseren voor het probleem van de plasticsoep:
zo leren ze hoe ze andere plasticvechters kunnen helpen om onze oceanen weer proper te krijgen.

WIN
Help, Er zit een briefje in mijn bus

Houd de wegen én je auto proper

Wist je dat je stad of gemeente verantwoordelijk is voor het ophalen van
het afval van haar inwoners (huishoudelijk afval)? Dit wordt de zorgplicht
genoemd : het beleidsniveau het dichtst bij de burger moet de inzameling en verwerking organiseren. Zo kan er op maat van de inwoners gewerkt worden en kunnen alle garanties worden geboden, naar hygiëne
en veiligheid. Iedereen kent de beelden van de bergen vuilniszakken in
Italië, Griekenland of Libanon wanneer die niet worden opgehaald.

Wie vaak met de wagen onderweg is en graag iets sneukelt krijgt te
maken met afval. Een leeg blikje of ﬂesje, plastic wikkels van snoepgoed,
papiertjes en parkeerticketjes, een bananenschil … Als je aan het rijden
bent, raak je je rommel niet altijd meteen kwijt. Je afval uit de wagen
gooien is uiteraard geen optie.

De gemeente is bevoegd. Ze investeert hiervoor in een uitgebreide huis-aan-huisinzameling en inzamelpunten zoals
glasbollen en recyclageparken. Gemakkelijk toch?
Toch zien we dat er soms parallelle circuits worden ontwikkeld. De
regiefunctie waarbij de gemeente aan zet blijft, is echter zeer belangrijk om op een consistente manier alle huishoudelijke afval te blijven in
te zamelen en te ﬁnancieren. Dit zal
de gemeenten altijd moeten blijven
doen, onafhankelijk van prijszetting of
schommelingen van marktwaardes.
Jullie hebben allemaal samen
duizenden kapotte lampen binnengebracht.
Wat gebeurt er met je kapotte lampen?
Ze worden gerecycleerd tot nieuwe lampen,
ovens, glaswol en … zelfs zitbanken! Ongelooﬂijk, toch?
Waar kan je terecht met je kapotte lampen?
Je vindt een inzamelpunt in bijna elke supermarkt en in het recyclagepark. We hebben ze allemaal netjes uitgelicht op recupel.be.

De gemeente biedt garanties naar
klimaatdoelstellingen, recyclage en
veiligheid. Een parallel circuit is dus
niet aangewezen omdat de gemeente dan geen zicht heeft en geen
vat houdt om haar zorgplicht te verwezenlijken. Als je zo een malaﬁde
inzameling ziet, of een briefje in de bus vindt, dan meld je dit best aan
de politie, de milieudienst of Imog.

Kortrijksesteenweg 264 | 8530 Harelbeke

De Afvalkrant wordt gedrukt op 100%

Tel. 0800 99 827 (gratis) | www.imog.be

gerecycleerd en chloorvrij gebleekt

info@imog.be | Fax. 056 71 09 85

kringlooppapier

Verspreiding 104.000 ex. | Verantwoordelijke
uitgever Johan Bonnier | Eindredactie Koen Delie

De beste oplossing is dus het afval gewoon even bij te houden tot je op je
bestemming bent en het daar in de correcte vuilnisbak te deponeren. Om
de automobilisten daarbij een handje te helpen, bestaan er nu handige
autoafvalzakjes: eenvoudige en propere zakjes die je aan de versnellingspook of op een andere plaats in je auto kan hangen.
De autoafvalzakjes zijn - zolang de voorraad strekt - gratis verkrijgbaar
aan het onthaal van IMOG of uw gemeente. Wil
je er eentje toegestuurd krijgen, mail ons dan
jouw adres op duurzaamheid@imog.be

