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Imog ondertekent Green Deal rond gedeelde mobiliteit
Met de focus op autodelen, carpoolen en fietsdelen wil de Green Deal gedeelde
mobiliteit in versnelling brengen. Door samen acties te ondernemen en obstakels
aan te pakken willen wij burgers in Vlaanderen een maximale toegang bieden
tot alternatieven voor het autobezit. De Green Deal Gedeelde Mobiliteit is een
engagementsverklaring tussen Imog en de Vlaamse overheid. Samen met een
breed spectrum aan partners: steden en gemeenten, bedrijven, middenveld, verzekeringsmaatschappijen, mobiliteitsorganisaties, bouwpromotoren, provincies
en burgers kan iedereen een bijdrage leveren aan meer duurzame en gedeelde
mobiliteit. Imog ondertekende op 31 maart deze Green Deal.
1. IMOG onderzoekt de mogelijkheid om een mobipunt te organiseren op haar terrein waarbij deelauto’s en deelfietsen worden aangeboden.
2. IMOG zal in kader van het Pendelfonds een carpoolplatform opzetten met de Stad Harelbeke en
buurbedrijf Nerva om het carpoolen te promoten.
3. IMOG zet minstens 1 gedeelde dienstwagen in tegen 2020 voor autodelen voor aanvoer naar een
recyclagepark.
4. IMOG initieert projecten voor sensibilisering en promotie van autodelen, fietsdelen en groener rijden en promoot gedeelde mobiliteit via haar communicatiekanalen (infoblad, website, ...).
5. IMOG wil haar medewerkers sensibiliseren door het geven van infosessies over gedeelde mobiliteit.
We willen dus onderzoeken of een ‘mobipunt’ haalbaar is aan de ingang van onze installatie. (en dit
in afstemming met Harelbeke en Kortrijk). Deelfietsen, fietsenstalling (met link naar het jaagpad van
de Leie), deelwagens, de CNG-bestelwagens van imog die ingezet worden in het deelwagencircuit
als bestelwagen voor een bezoek aan het recyclagepark, afleverpunten voor de pakjesdiensten die
on-line shopping beleveren aan medewerkers en buren, stopplaats de Lijn, carpoolen binnen het bedrijf en met de buren, oplaadpunt voor elektrische voertuigen vanuit onze PV-installatie op het dak,
CNG-tankinstallatie, city-depot (reverse-logistics voor afval uit de stedelijke commerciële activiteiten,
…. Imog heeft een CNG-tankinstallatie die voor particulieren, gemeentelijke diensten en bedrijven
(aansluiting voor vrachtwagens), toegankelijk is op haar site in Harelbeke en heeft een omgevingsaanvraag (in samenwerking met het gemeentebestuur Zwevegem) voor een gelijkaardige installatie op
haar site in Moen. (timing : indienstname eind dit jaar/begin volgend jaar).

Imog fietst
Eén van de acties binnen het goedgekeurde dossier bij het Pendelfonds was het introduceren van
een fietsvergoeding. Dit heeft een gunstige invloed gehad op het aantal medewerkers dat de fiets
gebruikt. Het totaal aantal gereden kilometers op één jaar was 84.834,82 km, dit is gelijk aan 2 keer
de omtrek van de aarde. Hiervoor werd er een fietsvergoeding van €16.967 uitbetaald, een mooi bedrag die de medewerkers op een gezonde manier hebben kunnen verdienen dankzij de steun van de
Vlaamse overheid. Hierbij is de besparing aan brandstof en slijtage aan de wagen nog niet meegerekend. Dit is een besparing van 10, 689 ton CO2-uitstoot.
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Er werd het meest gefietst in augustus, september en oktober 2017. 44 medewerkers hebben een fietspechverhelpingsverzekering gekregen en voor 4 medewerkers is deze al goed van pas gekomen. 9
medewerkers kochten in 2017 een nieuwe fiets met ondersteuning van het pendelfonds. Daardoor
kon men genieten van een extra korting van 375 € bij aankoop van een elektrische fiets en 250 € bij
aankoop van een gewone fiets.
Gemiddeld werden er 77 dagen per deelnemer gefietst. De mediaan ligt op 48 dagen. Gemiddeld
werden er 995.34 km per deelnemer gefietst. De mediaan ligt hier op 508.8 km.

Intergemeentelijke recyclageparkwerking één jaar in werking
De inwoners van Deerlijk, Waregem en Wielsbeke kunnen sinds 2 januari
2017 terecht op elkaars recyclageparken. Deze stad en gemeenten bieden
hiermee heel wat voordelen aan hun inwoners: Zo kies je voor het meest
nabije park, en volgens de openingsuren die jou passen. Je kan op meer
tijdstippen op een recyclagepark terecht en de uniforme aanvoermodaliteiten over de gemeentegrenzen heen, zorgen voor meer duidelijkheid. Imog
zorgt voor het beheer en de werking van die recyclageparken met inbegrip
van intergemeentelijke recyclageparkwachters. Het zomerverlof bij één
park, is niet langer meer een belemmering om naar het recyclagepark te
gaan. Immers tijdens de zomer is er altijd minstens één park open.
Dit zijn de bezoekerstellers:

Wielsbeke
Waregem
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3,8%
4,4%
1,5%
3,4%

Versnelde afbouw asbestcementbeleid
Imog beschikt al sinds 2008 over een gescheiden inzameling van hechtgebonden asbesttoepassingen
op het recyclagepark en de afhaling aan-huis via een systeem van Big Bags. Bij dit laatste koopt de
inwoner een BigBag, vult die op eigen tempo en geeft Imog een seintje voor ophaling.
Sinds 12 oktober 2017 is er een nieuw subsidiebesluit goedgekeurd waarin ook de mogelijkheid is opgenomen tot het opzetten van een versnelde inzameling aan huis. Imog stelde een subsidieaanvraag
op waarmee wij de aan-huis-ophaalservice van asbesthoudend materiaal goedkoper aan de burger
zullen kunnen aanbieden (transport, bigbag, verwerking tot 1.000 kg en persoonlijke beschermingsmiddelen inbegrepen).
Onlangs mochten we de goedkeuring van de Ovam ontvangen en wordt dit project nu verder uitgewerkt.
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Marktbevraging textielinzameling
De overeenkomsten voor de inzameling van textiel lopen eind dit jaar teneinde. Om tijdig de nodige voorbereidingen
te kunnen treffen, liet Imog zich bijstaan door Interafval en door een raadsheer, voor het inrichten van een nieuwe
overheidsopdracht met concessieovereenkomst waarbij een gedeelte kan voorbehouden worden voor sociale economie en lokaal hergebruik. Om sociale economie kansen te geven op de markten, voorziet de nieuwe wetgeving overheidsdrachten namelijk bij concessieovereenkomsten een mogelijkheid om de marktbevraging op te delen in twee
‘deelpercelen’: Een deel voorbestemd voor de sociale economie en een deel voorbestemd voor de reguliere markt.
Imog wil in het voorjaar een marktbevraging houden voor de textielinzameling zowel huis aan huis, op openbare
plaatsen en op plaatsen toegankelijk vanop het openbaar domein. Deze marktbevraging zou dan moeten leiden tot
vernieuwde overeenkomst(en) voor de textielinzameling in de Imog-regio.

Analyse restafvalzakken
Imog zal een analyse laten uitvoeren van de inhoud van de restafvalzakken bij 500 gezinnen in juni en eind oktober.
Op deze manier zullen wij een duidelijk beeld krijgen welke fracties en hoeveel recycleerbare fracties er nog in het
restafval in onze regio zit. Zo kunnen wij onze acties hierop afstemmen.

Dode gezelschapsdieren
Imog is een erkende inzamelplaats voor overleden gezelschapsdieren. Er zijn lekvrije zakken beschikbaar voor het
aanleveren. De lekvrije zakken worden tijdelijk bewaard in afsluitbare recipiënten, in een gekoelde en gesloten ruimte
in afwachting van ophaling voor Rendac. Alle afhandelingen en administratie gebeuren volgens de wettelijke verplichtingen. Voor de ophaling en afvoer maakt Imog gebruik van een erkende ophaler.
Met een chiplezer kunnen we nu ook nagaan wie de eigenaar is van het overleden gezelschapsdier dat aangevoerd
wordt, als deze gechipt is.

Uitnodiging gezamenlijke infovergadering 19 april 2018
De intercommunales Imog, Leiedal en Psilon roepen in de loop van de maanden mei en juni hun algemene vergadering bijeen voor de goedkeuring van het jaarverslag en de jaarrekening 2017. De luchthaven Kortrijk-Wevelgem (WIV)
gaat over van een intergemeentelijke samenwerkingsvorm naar een nv en brengt ons hierover voor de laatste keer
verslag uit.
Samen met hulpverleningszone Fluvia willen wij u, gemeente- of provincieraadslid, gevat informeren over de agendapunten van deze algemene vergaderingen en de werking. Daartoe organiseren we vooraf een gezamenlijke informatievergadering: één avond, vijf sterke verhalen!
We nodigen u graag uit op deze informatievergadering op donderdag 19 april 2018 vanaf 18u30 in de kantoren van
Leiedal, President Kennedypark 10, 8500 Kortrijk met volgend programma:
18u30
19u00
19u20
19u40
20u00
20u20
20u40

Onthaal
Leiedal, Filip Vanhaverbeke
Imog, Johan Bonnier
Fluvia, Frank Maertens
WIV, Stefaan Van Eeckhoutte
Psilon, Jan Sabbe
Receptie

De voorbereidende documenten ontvangt u afzonderlijk van elke intercommunale. Van harte welkom!

