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Inzameling extra plastics via paarse of roze zak

Uitgebreid gamma compostproducten

Er bestaat een grote behoefte bij de burger voor meer
mogelijkheden voor selectieve inzameling van plastic (verpakkings)afval. Momenteel ligt een voorstel
op tafel dat dergelijke extra inzameling mogelijk kan
maken, door de gebruikers van verpakkingen via Fost
plus hiervoor financieel verantwoordelijk te maken.
Het is voor de gemeenten van belang dat dit voorstel
op korte termijn goedgekeurd wordt. Niet alleen kan
er zo meer selectieve inzameling georganiseerd worden, het zou ook de jaren aanslepende discussie over
de moeilijke sorteerboodschap voor PMD oplossen.

In de circulaire economie is het sluiten van de biologische kringlopen zo dicht mogelijk bij huis een sterk
verhaal. Imog maakt producten met een grote toegevoegde waarde, gemaakt van het groenafval dat de
inwoners op het recyclagepark komen brengen. Door
die producten ook zelf op het recyclagepark aan te
bieden is de cirkel rond.

Middels de voorliggende wijziging zou Fost plus tegen eind 2019 in heel België moeten instaan voor de
organisatie van de inzameling van alle verpakkingsplastics door het invoeren van drie nieuwe inzamelscenario’s in de erkenning:
• Een geharmoniseerde inzameling van alle restplastics van verpakkingen huis aan huis en/of op de recyclageparken;
• Alle harde plastics toelaten in de PMD-zak, aangevuld met een aparte inzameling van plastic folies huis
aan huis en/of op de recyclageparken;
• Een uitbreiding van de P-fractie van de PMD-zak tot
alle huishoudelijke verpakkingsplastics.
De keuze van scenario ligt hier bij de intercommunale.
Voor de lokale besturen is de spoedige goedkeuring
van deze wijziging van de Fost plus-erkenning van
groot belang. Hoe sneller hierover duidelijkheid ontstaat, hoe vlugger lokale besturen en afvalbedrijven
zich hierop kunnen voorbereiden. Daarenboven zou
dit ook voor Fost plus duidelijkheid geven over hun
verantwoordelijkheden voor de toekomst. Het zou
daarenboven tegemoet komen aan een manifeste behoefte bij de burger.

Twee nieuwe producten zijn aan het assortiment
toegevoegd. Naast gewone Vlaco compost als bodemverbeteraar, biedt Imog nu ook Topdressing aan.
Topdressing is extra fijn afgezeefde Vlaco-compost,
bedoeld om je gazon net voor de winter van een
fijn laagje te voorzien. Zo bescherm je je grasmat
tegen opkomst van onkruid en geef je het bodemleven onder je gazon een extra stimulans. Nog een
nieuwkomer: naast Vlaco potgrond is er nu ook Imog
potgrond. Deze is gebaseerd op de Vlaco potgrond,
maar kreeg nog wat extra meststoffen mee. Ideaal om
je kamerplanten en balkon- of terrasplanten een extra
duwtje te geven.
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De drie gewesten buigen zich momenteel over een
wijziging van erkenning van Fost plus. Een belangrijk
element daarin is het versneld invoeren van scenario’s
voor inzameling van alle plastic verpakkingen. Als gemeenten of intercommunales plastics inzamelen via
één van deze drie scenario’s, dan zou het principe
gelden dat Fost plus hen hiervoor moet vergoeden.

Op basis van onze zelf gemaakte Vlaco groencompost produceert Imog ook een universele potgrond.
In deze Vlaco potgrond is zoveel mogelijk turf vervangen door een milieuvriendelijker alternatief: Vlaco
compost. Imog biedt verder ook een bodembedekker
aan. Naast een groot decoratief effect, houdt deze
naaldhoutschors onkruid en slakken tegen en beschermt hij de bodem tegen erosie en uitdroging. Dit
laat toe om onderaan compostsnippers in te zetten.

We hebben diverse leveringsmogelijkheden: in een
container van 10 m3 of in een bigbag van 1 m3. Afhaling op de sites kan ook in bulk.
Nieuw is dat alle producten ook in zakjes van 40 liter
worden aangeboden. Imog heeft hiervoor een eigen
opzakmachine in gebruik. De zakjes kunnen worden
afgehaald op de sites in Moen en Harelbeke en op de
recyclageparken van Beveren-Leie, Deerlijk, Waregem, Wielsbeke en Zwevegem. Imog voorzag in een
aangename verkoopstand.

Daarom dringen we er op aan om het huidige voorstel
te ondersteunen, en mee te pleiten voor een spoedige
goedkeuring ervan binnen de schoot van de intergewestelijke verpakkingscommissie.

De Bodemprofessor
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Wil je weten welke tuingrond je hebt en wat nodig is
om die te verbeteren? Ben je benieuwd om de voordelen van compost met je eigen ogen en oren te ontdekken? Imog leidde vrijwilligers op tot bodemprofessor
die 4 zaterdagen lang paraat stonden op het recyclagepark om al je bodemproblemen op te lossen.

Hierbij zou Imog op vraag van de deelnemende gemeenten verplaatsbare camera’s kunnen inzetten en
de beelden ‘pre-screenen’ en administratieve GASPV’s kunnen voorbereiden. Deze kunnen dan aan de
bevoegde diensten binnen de gemeentelijke werking
worden overgemaakt.

Aan de hand van proefjes leerde je hoe je thuis de
textuur en de zuurtegraad van je eigen bodem kan
testen. En je ontdekte wanneer en waarom je compost moet toevoegen aan je tuin.

Vanuit Imog volgen 2 personen de opleiding tot
GAS-vaststeller.

CNG betekent letterlijk ‘Compressed Natural Gas’.
We noemen het ‘aardgas voor voertuigen’.. CNG is
de samengeperste variant van het aardgas dat je kent
voor huishoudelijk gebruik. CNG is opmerkelijk goedkoper, schoner én beter voor het milieu. Imog bouwde
een eigen CNG-tankinstallatie langsheen de drukke
Kortrijksesteenweg. In de nieuwe aanbesteding die
van kracht is sinds 01/01/2017 met een looptijd van
8 jaar, gebeurt de Inzameling van pmd, P&K en restafval op aardgas. Er is een kleine overgangsperiode voorzien voor de aankoop van de vrachtwagens,
maar tegen de zomerperiode zullen 15 vrachtwagens
op CNG actief zijn.
Daarnaast kocht Imog ook eigen voertuigen aan:
- 2 Vorkheftrucks (Clark)
- 2 Bestelwagens (Fiat Doblo)
- Vrachtwagen met laadbrug en laadkast (Iveco)
Doordat het gebruik van de installatie sterker stijgt
dan voorzien, werd ze recent ontdubbeld, zodat
vrachtwagens nu hun eigen pomp hebben.

De verdere administratieve stappen worden momenteel uitgewerkt. De principiële goedkeuring tot
medewerking kregen we intussen van onze gemeenten-vennoten binnen, deze van de politiezones worden opgevraagd. Er wordt een voorstel van samenwerkingsprotocol voorbereid tussen de politiezones
- de intercommunale en de gemeenten.
Voor die gemeenten die dit willen, bereiden we een
aanvraagdossier voor, voor de gemeenteraad. Hierbij
is eveneens een advies van de korpschef nodig en
een melding aan de Privacy Commissie.
Warmtenet
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Milieuvriendelijker ophaling

De aankoop van 1 verplaatsbare camera voor de
Imog-regio wordt in samenwerking met de andere
intercommunales technisch voorbereid. Zo kunnen
er via een groepsaankoop zeer specifieke camera’s
worden aangekocht.

Op het warmtenet zitten er diverse afnemers met een
verschillend afnameprofiel. Dit zorgt voor een stuk
basislast maar ook de traditionele pieken tijdens de
ochtend en avond zijn steeds aanwezig. Om beter op
deze pieken te anticiperen, zonder bij te stoken met
fossiele brandstoffen, wordt er voorzien in een warmtebuffer. Deze warmtebuffer kan vraag en aanbod
naar warmte beter op elkaar afstemmen. Deze tanks
en pomplokalen zullen zich achter het sorteercentrum
bevinden. Elke DNB zal er bovendien over een aansluitlokaal beschikken. De werken zijn in volle gang.
Op 2 juni brengt Minister Tommelein een werkbezoek.

Inzetten van camera’s bij zwerfvuilbestrijding
Vanuit het burgemeestersoverleg Midwest werd
gesteld om te streven naar het gebruik van camera’s voor zwerfvuilbestrijding. De intercommunales
Mirom, IVIO en Imog kunnen hier een rol in spelen
bij aankoop, plaatsing en verwerking van de beelden.

Imog maakte van de werkzaamheden gebruik om
een nieuwe aanvoerweg en buitenstockage voor balen aan te leggen. Ook alle verdere voorbereidingen
van het warmtenet werden aan Imog-zijde voorbereid
door de firma Callens EMKmet o.a. interne leidingen
en warmtewisselaars.
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