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Werelddag voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk
Op 28 april vindt de ‘Werelddag voor
Veiligheid en Gezondheid op het Werk’
plaats, een initiatief van de Internationale
Arbeidsorganisatie (IAO). Deze dag focust
op de preventie van arbeidsongevallen
en beroepsziekten. Alle leden van Belgian Waste-to-Energy (BW2E) nemen met
een gezamenlijke actie deel. Zij vragen
specifiek aandacht voor veiligheid op de
stortvloer en in de storthal. Het doel is
om de eigen medewerkers én zij die afval
aanleveren nog meer bewust te maken
van het belang van veilig gedrag. Imog
sluit zich als actief lid van BW2E spontaan
aan bij de actie.
Elke vrachtwagenchauffeur die op 28 april afval komt aanleveren, wordt door een medewerker van de site beoordeeld op
zijn/haar veilig gedrag. Aan de hand van een ludieke flyer met cartoons wordt duidelijk gemaakt welke aspecten van het
gedrag prima in orde waren en waar nog verbetering mogelijk is. Wie een ‘foutloos parcours rijdt’, wordt beloond met
een kleine attentie. Wie (nog) niet in orde was, komt te weten hoe het in de toekomst beter kan. Tijdens de actie wordt
gemeten welke gevaarlijke situaties zich het vaakst voordoen. Hier zal extra aandacht besteed worden in de weken die
volgen op de campagne. Het doel is om in de toekomst onveilige situaties in de storthallen te vermijden.

De pakkans op zwerfvuilgevoelige plaatsen neemt gevoelig toe.
Zwerfvuil staat hoog op de lijst van de kleine ergernissen
bij onze inwoners. Samen met afvalintercommunale Imog
gaat het bestuur van Waregem voor een nette gemeente.
Ook in deze corona-tijden zien we vaak nieuwe vormen
opduiken van sluikstorten en zwerfvuil. In de strijd tegen
zwerfvuil voert Imog een 5-pijlerbeleid, met Mooimakers-vrijwilligers, vuilnisbakjesplannen, veegroutes, extra helpende opruimhanden vanuit de sociale economie… én
met handhaving als sluitstuk. Ook vanuit Minister Zuhal
Demir wordt naar de lokale besturen gekeken om hun taken rond handhaving op te drijven. Dit is niet altijd eenvoudig naar inzet van resources toe. De goede samenwerking tussen de intercommunale, stad en politiezone zorgt
hier voor resultaten. Imog beschikt over vijf anonieme verplaatsbare camera’s, die worden ingezet op sluikstortgevoelige
plaatsen. De beelden worden door Imog bekeken met respect voor de privacywetgeving. Enkel sluikstorten en eventueel
andere overtredingen worden behandeld, andere beelden worden meteen verwijderd. De politie staat in voor de identificatie van de overtreder en bezorgt deze informatie aan de sanctionerend ambtenaar. De sanctionerend ambtenaar beslist autonoom over de GAS-boete. De meest voorkomende sluikstort is een plastiek zak met huishoudelijk afval in. Maar
sluikstorters laten ook nog bruikbare voorwerpen achter: vazen, borden, tassen, speelgoed. Deze materialen kunnen een
tweede leven krijgen, als ze gratis naar de Kringwinkel gebracht worden. Ook worden regelmatig elektrische toestellen
gesluikstort, dit afval kan gratis naar een recyclagepark of naar een elektrowinkel. We vonden ook al bouwafval, een emmer of een paraplu bij het sluikstort.
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De feiten en cijfers in een oogopslag voor Imog:
•
•
•
•
•

5 sluikstortcamera’s worden wekelijks ingezet in 10 gemeenten
202 plaatsingen in 2020
500 sluikstorters werden betrapt in 2020
reeds 121 sluikstorters kregen een boete
goed voor €10.815 GAS-boetes

Imog promoot compost met gratis handschoenen
Imog verwerkt jaarlijks zelf 23.500 ton groenafval tot compost. Om de bezoekers van de recyclageparken
aan te zetten om meer te composteren, krijgen die deze maand bij aankoop van een zak compost een paar
tuinhandschoenen cadeau.
Compost is een zeer goede grondverbeteraar en leent zich uitstekend om een mooi gazon te bekomen.
Door de hitte en droogte vorig jaar waren veel gazons helemaal verbrand. Het is daarom nuttig dat je
compost, die je op de intergemeentelijke recyclageparken kan bekomen, in de grond mengt om wat meer
zuurstof geven.
De compostactie van Imog geldt in alle intergemeentelijke recyclageparken bij de aankoop van compost
en potgrond in zakken. De bedoeling is dat we onze parkbezoekers aanzetten om meer te composteren.
Vandaar het cadeautje, zolang de voorraad strekt. Compost is trouwens dé ideale oplossing voor een hittebestendige tuin die niet meer verdort. Door corona zijn onze workshops rond het thuiscomposteren momenteel omgevormd tot online sessies. Maar daar willen we in de toekomst, wanneer de pandemie voorbij
is, zeker terug live overschakelen.
Nog te weinig bezoekers weten dat Imog haar groenafval zelf tot compost verwerkt. Een zak Vlaco-compost van veertig liter kan je aankopen voor 3 euro, potgrond heb je voor zes euro. Compost blijft een aanrader voor zowel de gazon als bloembakken en -perken.

Imog gaat voor 30% minder
Met dit project dagen de Imog-gemeenten hun inwoners uit om de komende maanden minder restafval te
produceren. Want het is nodig, het kan en... het is eigenlijk heel eenvoudig. Imog neemt daarom in samenwerking met haar gemeenten-vennoten het initiatief voor de 30% minder campagne. Met eenvoudige tips
en acties dagen we de deelnemers uit om de komende maanden beter te sorteren, minder voedsel weg te
gooien en - voor wie nog een stapje verder wil gaan - ook om afval te voorkomen.
Uit de recente analyse van de afvalzak blijkt dat er nog 24% aan recycleerbaar materiaal aanwezig is (bv.
plastic verpakkingen, oude kledij en schoenen, …). Afval dat je zo goed als gratis kwijt kan via de ophaling aan huis, via het recyclagepark of via straatcontainers. Maar ook voedsel (zoals brood en ongeopende verpakkingen) is goed voor zo’n 19% van de zak. En 33% van de afvalzak bestaat uit afval dat je thuis
eenvoudig kan composteren, als je over een tuin of terras beschikt. Alles samen kan zo ruim 2/3 restafval
vermeden worden. Jammer van de materialen die zo verloren gaan en van weggegooide geld. En dat weet
de Vlaamse overheid ook, het streefcijfer voor restafval dat de gemeenten tegen 2022 moeten bereiken ligt
soms 20% lager dan het huidige restafvalcijfer.
30% minder restafval moet dus lukken. Want er is nog marge, zo blijkt uit de analyse. De verandering zit in
onze kleine dagdagelijkse gewoonten. Want wie koopt en kookt al eens niet te veel? Of bij wie belandt een
kapotte T-shirt of sok ook al eens in de vuilnisbak? Alles samen kan écht het verschil maken.

Hoe werkt het? Als inwoner kan je vanaf 26 april meedoen. Maak met je gezin, vereniging, school of buurtcomité een account aan op 30procentminder.be, ontdek welke acties jij kan doen en wat de impact is op je
restafvalzak. Met de acties spaar je niet alleen afvalzakken uit, maar verzamel je ook punten.
En die punten kan je in de webshop omruilen voor wedstrijdbiljetten waarmee je op het einde van de campagne kans maakt op een elektrische fiets, een tafel van circulair hout of diverse waardebonnen. Bezoek
het platform regelmatig , laat je inspireren hoe het anders kan en neem deel aan de acties die jij haalbaar
ziet. Nodig ook anderen uit om deel te nemen aan jouw acties. Want hoe meer inwoners deelnemen, hoe
groter de impact.
De campagne start op 26 april en loopt tot 13 december. Wil je al een smaakmaker? Schrijf je dan in voor
een van de online workshops over composteren, koelkastbeheer of maaltijdplannen.eschikt.

