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Samenvatting Avtiviteiten 2019
Traditioneel brengen we in de nieuwsbrief van april een overzicht van de voornaamste activiteiten in
2019.
Bestuur en beleid
Het jaar na de gemeenteraadsverkiezingen staat ook de aanduiding van de nieuwe Raad van Bestuur
bij Imog op het programma. Op 19 maart 2019 werd deze geïnstalleerd met als voorzitter Rik Soens en
ondervoorzitters Carl De Donder en Marc Doutreluingne. Het Decreet over het Lokaal Bestuur (DLB)
ging in op 1 januari 2019 en bepaalt o.a. de uittreding van de provincie West-Vlaanderen, het terugbrengen van aantal raadsleden naar 15 (excl. 3 raadgevende bestuurders), het stopzetten van het directiecomité en het opmaken van een deontologische code volgens de Imog kernwaarden.
In 2019 bestond Imog 50 jaar. De huidige werkingsperiode liep ten einde en op een buitengewone
algemene vergadering op 9 september 2019 in de schouwburg van Kortrijk werd de verlenging met 18
jaar bekrachtigd, dag op dag 50 jaar na de oprichting.
Het jubileum werd dezelfde dag gevierd met een academische zitting met o.a. een panelgesprek met
klimaatexpert Serge De Gheldere, Mieck Vos van VVSG, Henny de Baets van Ovam, Johan Bonnier van
Imog en gemodereerd door Tijs Neirynck. De muzikale omlijsting werd verzorgd door Wannes Capelle.
Op 15 september volgde een familiedag voor alle medewerkers en vrijwilligers in Transfo Zwevegem.
Op de Open Bedrijvendag ten slotte konden de buren en de gehele bevolking kennis maken met de
huidige stand van zaken van de exploitatiesites te Harelbeke en Moen.
Om de juiste prioriteiten vast te stellen om de ambitieuze restafvaldoelstelling te bereiken vanuit
het Huishoudelijk Afvalstoffenplan, heeft Imog een restafvalanalyse laten uitvoeren en werd begin
2019 een werkgroep opgericht, samengesteld uit de schepenen van milieu/omgeving, milieu- of omgevingsambtenaren en de directie van Imog. Deze werkgroep stelt een verschuiving voor van de hoeveelheid restafval naar meer selectieve inzameling. Daarom worden de restafvalzakken iets duurder
(€ 1,7 voor de grote en € 1 voor de kleine zak) en de inzameling op de recyclageparken goedkoper.
De besluiten werden definitief vastgelegd in de Raad van bestuur van 15 oktober 2019. De invoering
staat gepland op 01/09/2020 met een overgangsperiode van 3 maanden. Er werd ook gedacht aan de
ergonomie voor de ophaler. Het formaat van de grote restafvalzak wordt hiervoor naar de genormaliseerde afmeting van 60 liter teruggebracht.
Als flankerende maatregel worden de selectieve afvalfracties op de recyclageparken eenvoudiger én
goedkoper. Vanaf 1 september 2020 komen de fracties papier en karton, onbehandeld houtafval een
hard groenafval op het niet-betalend gedeelte. Daarnaast wordt een quotum voorzien van 500 kg
zacht groenafval per gezin en per jaar. Naast het 0-tarief, wordt het aantal betalende tarieven herleid
naar 2. Zo kunnen logistieke bewegingen op de parken worden beperkt.
Om de dienstverlening op de recyclageparken nog te vereenvoudigen worden naast de recyclageparken van Beveren-Leie, Deerlijk, Waregem en Wielsbeke ook de recyclageparken van Harelbeke,
Kortrijk, Kruisem en Zwevegem evenals Spiere-Helkijn (enkel voor de gratis fracties) en Avelgem (na
aanpassingswerken) zogenaamde IGRP-parken (intergemeentelijke recyclageparken). Dat wil zeggen
dat de aanvoermogelijkheden en de tarieven op al deze parken dezelfde zijn en dat je als inwoner van
één deze gemeenten op alle parken terecht kan met je materiaal.
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Site Harelbeke
In 2019 werd het warmtenet in Harelbeke sterk uitgebreid. Intussen worden de brandweerpost en residentie De Watermolens ook verwarmd met de restwarmte van Imog en wordt De Nieuwe Markt aangesloten. De warmtebuizen
worden doorgetrokken in de Abdijstraat en maken we verbinding met het warmtenet in de Tweebruggenstraat. Fluvius voorziet een uitbreiding van het warmtenet in Kuurne en Harelbeke tot 18 MW. Imog ondertekende een intentieverklaring zodat Fluvius kan intekenen voor de Call groene warmte.
Site Moen
Imog maakte een beheersplan op voor het beëindigen van de stortactiviteiten, voor het afwerken van de stortplaats,
voor de activiteiten na het sluiten van de stortplaats en de 30-jarige nazorg. Dit werd met de bevoegde overheden
naar haalbaarheid afgetoetst en er werd op eigen initiatief een project MER-rapport opgemaakt.
De Imog site komt in aanmerking voor 2 middelgrote windturbines. Er werd een subsidieaanvraag ingediend bij de
oproep voor middelgrote windturbines van het Vlaams Energieagentschap. Het betreft een subsidie voor middelgrote windturbines tot 300 kW. Imog werd samen met 14 andere projecten weerhouden uit 26 aanvragen. Er werd door
een aangesteld studiebureau gescreend naar vergunbaarheid met als doel de beperkingen en randvoorwaarden in
kaart te brengen. Dit is nog geen garantie op vergunning. De realisatie is voorzien voor 2020.
Imog startte in 2016 met de overschakeling van de huis-aan-huisinzameling van afval met voertuigen op CNG. De
bouw van de CNG tankinstallatie in Moen is een logisch gevolg van het succes in Harelbeke en laat toe om de eigen
vloot die in Zwevegem-Moen gestald staat ook over te schakelen naar deze milieuvriendelijker brandstof. De werken
werden inmiddels afgerond en de officiële indienstelling was op 9 maart 2020.
Proeftuinen
Imog startte op 1 september 2019 een proefproject in de gemeente Deerlijk, waarbij gebruikers van een tuinafvalbak
niet-bereid groenten- en fruitafval in de tuinafvalbak mogen deponeren. De proef moet ons bijleren over de deelnamebereidheid en de composteerbaarheid in onze installatie. Deze actie werd intussen verlengd tot eind 2020.
Om het ophalen van huishoudelijk restafval en bedrijfsafval efficiënter te laten verlopen in binnensteden, kan worden
gekeken om dit gezamenlijk te organiseren. Hiervoor zijn investeringen nodig in technologie en materieel. In het
kader van het VIL-project ‘Urban Waste Collection’ start Imog - samen met VANHEEDE en Stad Waregem -. sinds 22
november 2019 een proefproject in Waregem.
Bij een fusie van twee gemeenten, elk met hun afvalbeleid en elk met een lidmaatschap bij een verschillende afvalintercommunale, wordt gezocht naar de beste oplossingen. Voor Imog betekende dit een nieuwe manier van inzamelen
van restafval aan huis door ophaling met rolcontainers in plaats van restafvalzakken. De twee recyclageparken blijven
behouden, maar krijgen elk een specifieke invulling.
Afvalfracties in de kijker
Nog te weinig wordt de CO2-opslag in compost en bij gebruik van compost in de bodem in kaart gebracht en in
rekening gebracht bij het realiseren van klimaatdoelstellingen. Vlaco ontwikkelde een tool om de gemiddelde voetafdrukwinst bij compost- en digestaatgebruik uit te drukken in termen van CO2-equivalenten. Imog promootte deze
binnen haar gemeenten
Om haar inwoners te sensibiliseren rond de preventie van de organische fractie, organiseerde Imog infoavonden en
opleidingen in drie thema’s : kippen houden, thuiscomposteren en voedselverlies beperken.
Imog diende tijdig bij Ovam een nieuwe aanvraag in voor de versnelde inzameling van asbestcement aan huis die
werd goedgekeurd, waardoor in 2020 een bijkomende subsidie kon gereserveerd worden voor een totale inzameling
van 1.125,58 ton asbestcement. Hierdoor zullen naar schatting 1951 locaties kunnen worden bediend. Het totale subsidiebedrag bedraagt € 380.460 voor de inzameling van 1125 ton (op 1951 locaties) over 2 jaar.
Via het project “mag ik deze kurk van jou, van de provincie West-Vlaanderen werden er bijna 1,4 miljoen kurken verzameld op 1 jaar tijd. Daarvoor werden 350 inzamelboxen geplaatst in ontmoetingscentra, scholen, bibliotheken en
andere openbare plaatsen verspreid over de provincie. Bij de bekendmaking van het resultaat op 16 december 2019
werden de vrijwillige peters en meters van de kurkactie door Jurgen Vanlerberghe, gedeputeerde voor Milieu, Landschap en Natuur, in de bloemetjes gezet.
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