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Woord van

het bestuur

De gevolgen van het coronavirus, we hebben
het de afgelopen weken allemaal aan de lijve
ondervonden. ‘Blijf in uw kot’ is al een hele tijd
prioriteit nummer 1 en daarvoor doet iedereen
een duit in het zakje. Ook Imog stond van bij
de start voor een grote uitdaging, want afvalophaling behoort tot het rijtje van de essentiële
diensten. Met de nodige veiligheidsmaatregelen bleven wij doorgaan. En dat doen we nog
steeds met veel plezier. De ophaalrondes aan
huis kwamen niet in het gedrang en de levering
van compostproducten bleef onverminderd
verder gaan. Ook de sorteer- en verwerkingsinstallaties werkten door.
De inwoners uit onze regio konden rekenen
op Imog, maar Imog kon ook rekenen op de
goodwill van haar inwoners. Iedereen had begrip voor de tijdelijke sluiting van de recyclageparken. Maar ook bij de heropening gedroegen onze inwoners zich voorbeeldig. Er waren
geen overrompelingen, de inwoners brachten
enkel het hoogste noodzakelijke, de regels van
social distancing werden gerespecteerd en iedereen probeerde zich zoveel als mogelijk te
houden aan de beperkte bezoektijd. Daarnaast
waren er heel wat inwoners die zich in deze
corona-periode nuttig hebben gemaakt. Met
handschoenen aan en zwerfvuilzakken in de
hand hebben ze, volgens de geldende maatregelen, hun buurt zwerfvuilvrij gemaakt tijdens
hun wandelingen. Bedankt daarvoor.
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De helden van nu zijn altijd in de weer om ons afval te verwerken. Zeker in tijden van corona is het ophalen en sorteren van afval van groot belang.
Sinds corona zijn er heel wat nieuwe soorten afval bijgekomen, denk maar aan wegwerphandschoenen, mondmaskers of papieren zakdoekjes.
Het is van groot belang dat we al dit materiaal op de juiste manier sorteren. Dus onthoud: corona-afval = restafval. Enkel zo houden we het veilig
voor iedereen.

Safety first

Dit is geen pmd

De afgelopen weken vonden we jammer genoeg heel wat van die wegwerpitems bij het pmd, het papier & karton en zelfs op straat of in de natuur. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Ga je winkelen met wegwerp handschoenen? Trek dan na het winkelen je handschoenen binnenste buiten
uit en leg er een knoopje in. Gooi ze thuis bij het restafval. Ook mondmaskers en papieren zakdoekjes zijn restafval. Gooi ze zeker niet op de grond.
Zwerfvuil verdwijnt immers niet zomaar. Restafval daarentegen kunnen we
op een veilige manier ophalen en verbranden. We roepen dan ook graag op
om de buurt proper te houden, want ook dat is burgerzin.

“Als je injectienaalden maar goed afgesloten zitten in een lege plastic ﬂes,
mag dat bij het pmd hoor”

Naaldcontainers kan je verkrijgen in de apotheek of in de recyclageparken
van Imog. Op het recyclagepark kan je een volle naaldcontainer inwisselen
voor eeen lege. Thuisverpleging of artsen zorgen zelf voor naaldcontainers
om hun gebruikte injectienaalden in te deponeren. Ze mogen in geen geval
injectienaalden bij de patiënt laten, ook niet in tijden van corona.

Imog blijft dan ook inzetten op haar dienstverlening. We hebben hierin immers een belangrijke maatschappelijke taak te verwezenlijken.
Daarnaast willen we onze inwoners blijven
voorzien van de meest recente informatie via
de afvalkrant, onze website en onze facebookpagina. Op die manier komen we samen deze
corona-periode door.
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Dit is een verhaal dat we af en toe horen en jammer genoeg ook iets wat
we vaak terugvinden in de pmd-zak. Maar het mag niet! Het is zelfs erg
gevaarlijk om injectienaalden in lege verpakkingen te steken in plaats van
in de daarvoor voorziene gele naaldcontainertjes. Daarenboven moeten al
deze naalden, die vaak al uit de gescheurde verpakkingen zijn gevallen, één
voor één met de hand van de sorteerband gehaald worden. Een huzarenstukje dat niet zonder gevaar is. Deponeer naalden en spuiten daarom altijd
in een naaldcontainer.

Ook medisch materiaal zoals sondes, infusen of ander mogelijk besmet
materiaal zoals papieren zakdoekjes horen thuis bij het restafval en niet bij
het pmd.

Pas de sorteerregels toe

Pakketjes bij de vleet

De medewerkers van onze sorteerinstallatie sorteren al het afval uit onze
pmd-zakken met de hand. Dat kan dus best in veilige omstandigheden
gebeuren. Omwille van corona hebben we in Imog al verschillende extra
veiligheidsmaatregelen genomen. Maar ook aan jou vragen we om mee te
helpen en de sorteerregels toe te passen. Zo houden we het samen veilig
voor iedereen!

De coronamaatregelen zorgen ook voor heel wat online aankopen die netjes
aan huis afgeleverd worden. De vele pakketjes brengen natuurlijk ook heel wat
extra papier en karton met zich mee. Daar hebben de ophalers hun handen
mee vol. Maak het hen gemakkelijker en steek de dozen in elkaar door ze te
verkleinen of in stukken te scheuren. Zo past alles in één doos die je mooi kan
afsluiten en bespaar je de ophalers heel wat heen en weer geloop.

…6, 5, 4, … We tellen af naa

op maat van

Tweaken: we ﬁne-tunen ons afvalgedra
We consumeren er op los en kopen graag nieuwe dingen. We vervangen onze spullen zonder er echt bij na te denken voor een nieuw
model. Het oude materiaal belandt al te vaak bij het afval. Dit betekent in veel gevallen dat nog werkende producten, bruikbare onderdelen
en waardevolle grondstoﬀen verloren gaan. Bovendien zijn vele producten over-verpakt. Door goed na te denken en de juiste aankoopkeuzes te maken, kunnen we heel wat afval voorkomen
Er is dus nog veel te winnen, want onze afvalberg is onnodig hoog. Bij Imog zijn we ervan overtuigd dat we die berg samen kunnen bedwingen.
Hoe? Door anders te kijken naar afvalstromen, in het bijzonder restafval. Want dit wordt verbrand of gestort. We willen maximaal sorteren, want zo
maken we grondstoﬀen die we opnieuw gebruiken!

Restafval wordt duurder
Niemand wil teveel betalen voor afval, dat is logisch. Je wilt ook enkel
betalen voor je eigen afval en niet voor dat van je buur die niet sorteert
of hopen afval heeft. Het principe van ‘de vervuiler betaalt’ is eerlijker
dan ﬁnancieren vanuit de algemene middelen.

Op die manier is er minder kans dat de restafvalzak bij jou thuis voor
geurhinder zal zorgen. De grote restafvalzak gaat van 80 naar 60 liter,
wat de gangbare grootte is in Vlaanderen. Dit is even groot als de PMDzak. De inhoud van de kleine restafvalzak blijft dezelfde.

Wat ook logisch is, is dat afvalsoorten die een grotere impact hebben
op het milieu meer kosten. Restafval, zoals je huisvuilzak, moet worden
verbrand. Om te winnen op de afvalberg moeten we beter gaan
nadenken over wat restafval is en wat nog als grondstof kan dienen.

De restafvalzak verkleinen is niet alleen een logische keuze. Het is ook
bewuste keuze waarbij we gedacht hebben aan de ergonomie van
onze vuilnisophalers. Doordat we meer en meer inzetten op selectieve
inzameling van verschillende afvalstromen, wordt de restafvalzak
ook steeds zwaarder. Dagelijks tillen de vuilnisophalers honderden
restafvalzakken in de vuilniswagen. Het verschil van 20 liter zal voor
hen en voor hun rug zeker merkbaar zijn.

Daarom worden de restafvalzakken vanaf 1 september kleiner en
een beetje duurder. In de hele Imog-regio betaal je voor een kleine
restafvalzak van 40 liter €1,00. Voor een grote restafvalzak van 60 liter
betaal je €1,70.
De prijs is niet het enige wat verandert. Ook de kleur en de inhoud van de
restafvalzak wordt aangepast. Omdat sorteren de norm is, of toch moet
worden, hebben we minder nood aan grote restafvalzakken. Denken
we maar aan de uitbreiding van wat in de PMD-zak en de foliezak kan,
waardoor reeds veel volume uit de restafvalzak is verdwenen.

€0,85
€0,80

40L
Kortrijk

Tot slot zijn de nieuwe restafvalzakken grijs van kleur. Dat komt omdat
de zakken nu van gerecycleerd plastic worden gemaakt. Met deze
inspanning kunnen we de materialenkringloop sluiten en de recyclage
van grondstoﬀen promoten.

€1,00

€1,60

40L

€1,50

80L
Kortrijk

Hamsteren is
niet nodig
De huidige zakken kan je nog gebruiken tot 30 november
2020. Koop dus niet meer zakken dan nodig. Hamsteren
heeft geen zin! Er wordt nog een inwisselprogramma
voor volle pakken uitgewerkt.
Kruisem : Door het fusieverhaal is het nieuwe afvalbeleid in Kruisem nu al actief. Het restafval wordt
er ingezameld via een bakkensysteem en wordt gewogen. De recyclageparken zijn er al helemaal
up-to-date. Ook voor Kruisemnaren is het belangrijk meer en beter te sorteren zodat er minder
restafval over blijft. De doelstelling is dus dezelfde.

€1,70
60L

naar een nieuw afvalbeleid

n wie sorteert

edrag : minder restafval

meer recycleren
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En sorteren wordt goedkoper
De extra inkomsten vanuit de duurdere restafvalzak, gebruiken we volledig voor ﬂankerende maatregelen en om recycleren goedkoper te maken.
Vanaf 1 september 2020 zal je op het recyclagepark 3 verschillende prijzen zien. Die prijzen komen overeen met 3 afvalgroepen: de rode, de oranje
en de groene groep. Elke groep heeft zijn eigen prijs. Logischerwijs is de rode groep te vermijden en moedigen we de groene groep aan. Wie
sorteert, betaalt minder.
Het afval uit de groene groep is altijd gratis. Vanaf 1 september behoren papier & karton, hard groenafval en onbehandeld hout ook tot de gratis
afvalgroep. Het afval uit de oranje groep wordt bijna de helft goedkoper. Je betaalt vanaf september slechts €0,04/kg. Ook krijgt elk gezin jaarlijks een quotum voor zacht groenafval van 500 kg gratis. De rode groep is te vermijden want het afval uit die groep heeft de grootste impact op
het milieu. Je betaalt daarom ook €0,20/kg. We maken een uitzondering voor asbestcement. Hiervoor krijg je per gezin jaarlijks een quotum van
200 kg gratis.

GROENE GROEP

ORANJE GROEP

RODE GROEP
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Gratis*

AEEA (elektrisch materiaal)
Glazen ﬂessen en bokalen
Hard groenafval NIEUW
KGA
Matrassen
Metalen
Milieustraatje
Papier & karton NIEUW
PMD
Recycleerbaar hout NIEUW
Tapijten
Vlak glas

(*voor particulieren)

€0,04 per kg

•

Boomstronken
Gips
Niet-recycleerbaar hout
Recycleerbaar bouwen sloopafval
Zacht groenafval
500 kg/gezin/jaar GRATIS

€0,20 per kg

•
•
•
•

Asbestcement
200 kg/gezin/jaar GRATIS
Brandbaar grofvuil
Niet-recycleerbaar
bouw- en sloopafval
Recycleerbaar grofvuil
Te storten grofvuil

Meer intergemeentelijke recyclageparken : Deze nieuwe tarieven gelden voor alle intergemeentelijke recyclageparken (IGRP). Op IGRPparken worden inwoners van de verschillende gemeenten toegelaten onder dezelfde voorwaarden en tarieven. Vanaf 1 september behoren
de parken van Deerlijk, Harelbeke, Kortrijk, Kruisem, Waregem, Wielsbeke en Zwevegem tot de intergemeentelijke recyclageparken. Het
park van Avelgem start als IGRP na de aanpassingswerken.

Meer gratis afvalsoorten
Er staan meer fracties op het gratis deel : denken we maar aan papier & karton, hard groenafval en reycleerbaar houtafval. We werken nog aan
bijkomende afvalsoorten die je apart kan inzamelen en komen hier in de Afvalkrant van augustus op terug.
Focus op groenafval
1. Ga voor een afvalarme tuin met bloemenweides, takkenwallen, en mulching.
2. Alle takken en snoeihout (hard groenafval) staan op het gratis deel van het recyclagepark,
want dit materiaal kunnen we goed gebruiken in ons composteringsproces.
3. Wist je dat de meeste gezinnen per jaar slechts 85 kg groenafval hebben (hard + zacht).
Breng dus ook je zacht groenafval naar het recyclagepark. Je kan jaarlijks 500 kg gratis aanvoeren.
4. Ben je al klant van de tuinafvalbakservice? Met een abonnement op maat van jouw wensen, kies je het formaat van de bak die
wekelijks of tweewekelijks aan huis wordt afgehaald. Makkelijk niet?

VACATURES
Recyclageparkwachter
Je beheert het recyclagepark
als een goede huisvader.
Hulprecyclageparkwachter
Als rechterhand van de recyclageparkwachter vorm je een superteam.
Bediener rolbrug
Kraanwerk en technische precisie
zitten in je vingers.
Proces control engineer
Het vuur erin houden is je doel,
de installatie beheren je passie.
Coördinator accountancy
Beleid en cijfers zijn de ideale mix voor jou.
SOLLIC ITEREN

Inzameling asbestcement
tijdelijk uitgesteld.
Deskundige accountancy
Cijfers hebben voor jou geen geheimen,
administratie is jouw ding.
Coördinator data
Je schept orde in kilo’s, euro’s en uren.
Coördinator logistiek
Je bent een krak in logistiek van a tot z.
Projectingenieur
Je werkt projectmatig aan nieuwe
uitdagingen in de afvalsector.
Medewerker front oﬃce
Je bent de vriendelijke behulpzame
stem aan het onthaal.
Coördinator aankoopcentrale
Je hebt een scherpe blik op het aankoopproces en beheert de investeringsﬂ ow.

Surf naar onze website www.imog.be om de uitgebreide
functieomschrijving te bekijken en het online sollicitatieformulier in te vullen.
Imog Harelbeke | Kortrijksesteenweg 264 | 8530 Harelbeke | 056 71 61 17

Omwille van het coronavirus wordt de ophaling van asbestcement aan huis uitgesteld
en de inzameling van asbestcement op de recyclageparken tijdelijk stopgezet.
Om asbest te verwijderen moet je jezelf kunnen beschermen met persoonlijke beschermingsmiddelen zoals een mondmasker type FFP3. Omdat deze beschermingsmiddelen voorbehouden zijn aan
de medische sector in de strijd
tegen corona is er schaarste op
de markt. Daardoor is het niet
eenvoudig om de inzameling van
asbestcement terug op te starten
als de mensen die thuis asbestcement verwijderen en inpakken
niet aan de nodige beschermingsmiddelen kunnen geraken.
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Een heropstart van de inzameling van asbestcement is dus voorlopig nog niet aan de
orde. We volgen de situatie verder op en houden je op de hoogte via de afvalkrant, de
website www.imog.be en onze facebookpagina.

Schone Verhalen gezocht!
Voor de volgende Week van de afvalophaler en
recyclageparkwachter in november zijn we op
zoek naar schone verhalen.

Kleine of grote verhalen waarin
jouw afvalophaler/ recyclageparkwachter het verschil maakte…
we kijken ernaar uit.

Liet jouw afvalophaler niet enkel je restafval verdwijnen,
maar ook je verloren gelopen hond terug verschijnen?
Kan jij bij de recyclageparkwachter niet alleen terecht
met je oude spullen maar ook voor een leuke babbel?

Deel ze met ons via
communicatie@imog.be

Foodie en diëtiste Justine Vanacker uit Moen aan het woord
Hoe ik voedselverspilling tot een minimum beperk
Al mijn hele leven ben ik gepassioneerd door voeding. Als kind stond ik regelmatig te roeren in de kookpotten. Met de
jaren is deze passie alleen maar groter geworden. Eten en drinken geven ons de nodige voedingsstoﬀen en energie om
te groeien en te leven. Daarnaast is het ook voor velen een sociale gebeurtenis. Tegelijk is ook mijn inzicht gegroeid in
de impact van voeding op het milieu, de wereldwijde problematiek van hongersnood, en de economische gevolgen van
voedselverspilling. Ik geef toe, ook ik vergeet wel eens een restje spaghetti in de koelkast dat uiteindelijk in de vuilnisbak
belandt. Maar dat gebeurt alsmaar minder. Hoe ga ik hiervoor tewerk?
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Ik doe slechts 1 keer per week inkopen, met uitzondering van een tussentijds bezoek aan de
bakker of slager . Hierdoor spaar ik heel wat tijd uit én kom ik minder in de verleiding van alle
promoties en impulsaankopen.
Ik heb geïnvesteerd in een goede koelkast en diepvries en maak hier ook dankbaar gebruik
van. Bepaalde producten zoals brood, vlees en vis voor later op de week vries ik zo snel mogelijk na aankoop in. Daarnaast verdwijnen er ook regelmatig restjes kaas, warme maaltijden
en overrijp fruit in de diepvries. Deze restjes gebruik ik dan als ik eens weinig tijd heb om te
koken.
Ik heb altijd een aantal (lang houdbare) basisproducten in huis waarmee ik heel wat recepten
uit mijn mouw kan toveren: pasta, rode en witte uien, knoﬂ ook, diepvriesgroenten en -fruit,
tomaten in blik, noten, zaden en pitten, havervlokken, peulvruchten in blik (o.a. linzen, kikkererwten en rode bonen), geraspte kaas, …
Ik leg geen volledig weekmenu vast. Ik heb altijd een paar recepten in gedachten als ik inkopen doe en later op de week kijk ik gewoon wat ik nog in huis heb en kook ik ‘receptloos’.
En last but not least: het gebeurt wel eens dat een product ‘overdatum’ is nog voor ik het
kan opgebruiken. Met TGT (= ‘te gebruiken tot’) ben ik erg zorgvuldig, aangezien dit om snel
bederfbare producten gaat zoals vlees of vis. Indien ik deze producten niet kan gebruiken
voor de TGT datum verstrijkt, vries ik ze zo snel mogelijk in. Wat THT (= ‘tenminste houdbaar
tot) betreft gebruik ik wel eens yoghurt die al 2 weken voorbij de THT-datum is, of rijst die al
2 maanden voorbij deze datum is. Deze producten zijn namelijk nog perfect veilig om te eten
na deze datum. Ben je niet helemaal zeker? Gebruik dan je zintuigen om te beoordelen of een
product nog eetbaar is.
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