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Prijsuitreiking week van de mobiliteit
Een tweetal jaar terug diende Imog een dossier in bij het Pendelfonds, samen met buurbedrijf
Nerva en Stad Harelbeke om het woon-werkverkeer op een duurzamere manier af te leggen.
Het wordt steeds belangrijker om zo het groeiend fileprobleem te helpen oplossen. Vanuit onze
bedrijfsvoering willen wij onze medewerkers stimuleren om op een duurzame manier naar het
werk te komen. Door de ondersteuning van het Pendelfonds kunnen we diverse acties uitwerken
waardoor de drempel om met de fiets of openbaar vervoer van en naar het werk te gaan.
Iedere onderneming heeft zijn eigen acties die worden geïmplementeerd. Belangrijker zijn de gezamenlijke acties die we hebben opgezet met Nerva en Stad
Harelbeke, namelijk de groepskorting op de aankoop
van fietsen alsook de week van de Mobiliteit. Hierbij
daagden de verschillende partners elkaar uit om gedurende de week van de Mobiliteit op een duurzame
manier naar het werk te komen. Aan deze actie zijn
een 4-tal prijzen gekoppeld, Medewerkers kregen bij
Imog de prijs omdat ze in 1 week samen 296.4 km
bijeen gefietst hadden.
Nerva kon aanspraak maken op het meest aantal afgelegde duurzame kilometers alsook de poolfie (is
een selfie die tijdens het carpoolen is genomen). Medewerkers van Stad Harelbeke hebben de origineelste fietsfie getrokken. Ieder jaar wordt de gouden fiets overhandigd aan het bedrijf die procentueel met de meeste deelnemers heeft meegedaan aan de week van de mobiliteit. In 2018 mag
Nerva de gouden fiets in hun fietsenstalling een ereplaatsje geven.

Sluikstorters gefilmd!
De strijd tegen zwerfvuil en sluikstort staat hoog op de agenda bij bestuur en
burger. Imog bereidde een traject voor samen met haar gemeenten-vennoten tot het inzetten van camera’s in de strijd tegen deze kleine vormen van
afval gerelateerde overlast: camera’s werden aangekocht, GAS-vaststellers
opgeleid en samenwerkingsprotocollen en gemeenteraadsbeslissingen
goedgekeurd. Een geïntegreerde aanpak omvat 5-pijlers waarrond gewerkt
wordt: Omgeving, Infrastructuur, Participatie, Sensibilisatie en Handhaving.
Maar de laatste pijler: ‘het wijzen op de norm’ is een schakel die niet mag
ontbreken. Heterdaad betrapping is echter zeer moeilijk en straffeloosheid
leidt tot herhaling van afwijkend gedrag, dus een snelle maatschappelijke
reactie op overlast gewenst. Met de inzet van camera’s willen we de pakkans verhogen
Recente evoluties in techniek en wetteksten, maken een toegevoegde waarde vanuit de intercommunale mogelijk. We maken gebruik van de nieuwste cameratechnologie voor dit project.
Camera’s die slechts twee à drie jaar geleden voor hetzelfde doel zouden zijn aangekocht,
hadden absoluut niet dezelfde mogelijkheden qua rekenkracht of beeldkwaliteit. Aanpassingen
in de GAS-reglementering (gemeentelijke administratieve sancties) maken trouwens mogelijk
dat er intergemeentelijke vaststellers worden ingezet. De voordelen van de schaalgrootte van
de intercommunale werking situeren zich zowel financieel - niet iedere gemeente of politiezones
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moet apart camera’s aankopen- als in verdeling van de werklast door de uitbreiding van intergemeentelijke vaststellers (plaatsen, bekijken beelden, opmaak bestuurlijk verslag, …)
Het toestel kostte bij aankoop € 7.840 excl., met extra dummy-camera, bevestigingsstukken voor
verharde ondergrond, extra batterij-unit, betere lens (3MP i.p.v. 2MP). Op vrijdag 8 december
vond een persmoment plaats in het gemeentehuis van Kruishoutem, waar het project uitgebreid
wordt voorgesteld en waarna de eerste plaatsing van de camera plaats zal vinden. De administratieve geldboete kan oplopen tot € 350 mogelijks verhoogd met de opruimkosten van de
gemeente.

Contracthernieuwing Fost Plus
Imog heeft met Fost Plus een overeenkomst voor:
- Ledigen van glasbollen en afvoer van het selectief ingezamelde glas naar een verwerker
- Afvoer van PMD- en P&K -container van het containerpark naar de sorteerinstallatie
- Ophaling van PMD en Papier & Karton huis-à-huis
- Sorteren van PMD in de Imog-installatie in Harelbeke
Na lange onderhandelingen werd een nieuwe overeenkomst aangegaan voor een periode van 2
jaar (01.01.2017 tem 31.12.2018).

Samenvatting Strategie en Actieplan 2018
In 2017 was de verbrandingsinstallatie 40 jaar operationeel en bestond Imog zelfs 48 jaar. Op
deze kleine 50 jaar is er al een hele (r)evolutie gebeurd. Om ook in de toekomst nog een relevante en performante organisatie te blijven, schuift Imog een duidelijke visie, missie en strategie
naar voor. Jaarlijks wordt dit in een Strategie en actieplan vertaald. Dit document werd samen
met de uitnodiging voor de gemeenschappelijke infovergadering van 19 oktober jl. verstuurd.
Hierin vinden we maar liefst 52 potentiële acties.
Containerparken worden echte recyclageparken. De samenwerking tussen Waregem, Deerlijk
en Wielsbeke in de Intergemeentelijke recyclageparkwerking geldt als voorbeeld. De software
voor de diftarsystemen wordt geactualiseerd en we onderzoeken de mogelijkheden naar mobiele recyclageparken.
Bijna twee jaar geleden introduceerden we de paarse en transparante zak in Waregem, met de
bedoeling meer plastic verpakkingen in te zamelen. We willen de inwoners bedanken voor hun
massale en enthousiaste medewerking aan dit vernieuwende project. In 2017 hebben de Waregemnaren meer dan 500 ton P+MD selectief ingezameld. Dat is bijna 6 kg per inwoner per jaar
extra grondstoffen. Het proefproject wordt dan ook in 2018 verder gezet. Er werd een schrijven
gericht aan het IVCie om dit project versneld uit te rollen over de ganse regio
Er werd samen met het Kringloopcentrum Zuid-West-vlaanderen een subsidieaanvraag ingediend rond circulaire economie voor De Carrousel en focust op de kortste en meest efficiënte
cyclus, het hergebruik. Het is een online forum voor het stimuleren en realiseren van materialenen goederenhergebruik via geef-, deel- en tweedehandsformules voor burgers, organisaties en
bedrijven.
Imog heeft mee de actie ‘Proper West-Vlaanderen’ ontwikkeld met in 2015 de ‘Dag van de
handhaving’ en in september 2016 de ‘Week van de handhaving (19 – 25 september). Meer
dan 400 toezichthouders hielden tijdens de handhavingsweek een extra oogje in het zeil voor
zwerfvervuiling.
Op vraag van de gemeente, verzorgen we de plaatsing van een tijdelijke camera, voeren een
prescreening uit van de beelden en selecteren bruikbare screenshots. We maken een Bestuurlijk Verslag op en maken een dossier over binnen de gepaste termijn aan de sanctionerend ambImog Harelbeke Kortrijksesteenweg 264 • 8530 Harelbeke
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Bijna twee jaar geleden introduceerden we de paarse en transparante zak in Waregem, met
de bedoeling meer plastic verpakkingen in te zamelen. We willen de inwoners bedanken voor
hun massale en enthousiaste medewerking aan dit vernieuwende project. In 2017 hebben de
Waregemnaren meer dan 500 ton P+MD gesorteerd. Dat is bijna 6 kg per inwoner per jaar extra
grondstoffen. Het proefproject wordt dan ook in 2018 verder gezet. Er werd een schrijven gericht
aan het IVCie om dit project versneld uit te rollen over de ganse regio
Er werd samen met het Kringloopcentrum Zuid-West-vlaanderen een subsidieaanvraag ingediend rond circulaire economie voor De Carrousel en focust op de kortste en meest efficiënte
cyclus, het hergebruik. Het is een online forum voor het stimuleren en realiseren van materialenen goederenhergebruik via geef-, deel- en tweedehandsformules voor burgers, organisaties en
bedrijven.
Imog heeft mee de actie ‘Proper West-Vlaanderen’ ontwikkeld met in 2015 de ‘Dag van de
handhaving’ en in september 2016 de ‘Week van de handhaving (19 – 25 september). Meer
dan 400 toezichthouders hielden tijdens de handhavingsweek een extra oogje in het zeil voor
zwerfvervuiling.
Op vraag van de gemeente, verzorgen we de plaatsing van een tijdelijke camera, voeren een
prescreening uit van de beelden en selecteren bruikbare screenshots. We maken een Bestuurlijk Verslag op en maken een dossier over binnen de gepaste termijn aan de sanctionerend ambtenaar of aan de politiezones (volgens reguliere werking). Imog kocht hiervoor een verplaatsbare
camera aan. Er werden 2 Imog medewerkers tot GAS-vaststeller opgeleid. Na goedkeuring in
de gemeenteraad, volgt er nog een melding aan de Pricacy Commissie. De doelstelling is om
tegen 2018 operationeel te zijn.
Er wordt onderzocht hoe bij de inzameling van afval de emissies verlaagd kunnen worden door
o.a. de invoering van CNG-voertuigen bij de inzameling huis-à-huis. Met de nieuwe aanbesteding die loopt sinds 01/01/2017 wordt de inzameling van restafval, pmd en p&k op CNG uitgevoerd. Er werd eveneens de beslissing genomen tot inrichten van CNG-tankstation te Moen.
In 2018 worden alle voorbereidingen getroffen om te voldoen aan de voorwaarden van het
decreet intergemeentelijke samenwerking voor wat betreft de uittreding van de provincie
West-Vlaanderen. Tevens zullen de nodige initiatieven worden opgestart om de verlenging van
de intercommunale met een periode van 18 jaar voor te bereiden.
Na de kapitaalsverhoging van december 2016 bedraagt het kapitaal € 5.605.515. Met een eigen vermogen van € 13.796.500 wordt op 30/06/2017 een solvabiliteit van 26% genoteerd. De
financiële werkgroep stelt een verhouding eigen vermogen/vreemd vermogen van ca 33%. Wij
zijn dus op schema.
De AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zal vanaf 25 mei 2018 rechtstreeks, van toepassing zijn in alle Europese lidstaten. Gegevensbescherming wordt veel belangrijker, zoals bijvoorbeeld adresgegevens, loonberekeningen en evaluaties maar ook van
klantengegevens. Imog neemt tijdig de nodige initiatieven om met deze nieuwe Privacy-wetgeving in orde te zijn.
Op de planning voor de site Harelbeke staat het opfrissen van de burelen en het scheiden van de
diensten met contact met externen en de operationele activiteiten op de site, door herlokalisatie
van enkele burelen.
De laatste grote stilstand van de verbrandingsinstallatie dateert van 2009. Na bijna 10 jaar is er
nood aan vervanging van vuurvast marteriaal, vervanging van pijpen in de ketel, groot onderhoud van de rookgaswassing, onderhoud turbine, optimaliseringsinvesteringen om het rendement hoog te houden en om nog meer restwarmte uit te koppelen.
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Er is nood aan aanvulling van het masterplan in Moen nu de eindfase van de stortplaats in
zicht komt. Dit betreft volstorten, eindafwerking, nazorg, nabestemming en activiteiten op de
stortplaats tijdens de nazorgfase en ter financiering ervan. In samenwerking met onze externe
stortplaatsdeskundige ABO Group wordt een nazorgplan en aanvulling op het masterplan voorbereid.
In navolging van de fusiegesprekken tussen Kruishoutem en Zingem is er verder overleg met de
afvalintercommunale IVlA om invulling te geven aan de wensen van de fusiegemeente inzake
hun afval- en materialenbeleid
De aangekondigde sluiting van de Chinese grenzen vanaf 1 januari 2018 zal ongetwijfeld impact hebben op de afzetmogelijkheden. We merken nu al sommige effecten onder de vorm van
afzetkanalen die verdwijnen, vragen tot (forse) aanpassingen van de prijzen, het ontvangen van
offertes waaruit blijkt dat men sommige stromen in het buitenland zou willen gaan verbranden
(!) en dergelijke meer.

Download de Urbanrec app!
Vermijd grof vuil! Ontdek hoe je kan hergebruiken en recycleren met de URBANREC app!
Sinds 11 december staat voor iedereen in de Imog-gemeenten: Anzegem, Avelgem, Deerlijk,
Harelbeke, Kortrijk, Kruishoutem, Kuurne, Spiere-Helkijn, Waregem, Wielsbeke, Zwevegem een
nieuwe grof vuil app ter beschikking. Met deze app komen je te weten wat je met een oude zetel,
tapijt, matras of andere grote stukken in je huis kan doen wanneer je ze kwijt wil. De focus ligt
hierbij op hergebruik en recyclage – getrouw het Imog motto: Afval ... bron van grondstof en
energie in een nette regio.
Ontdek met deze app preventiemaatregelen en sorteerregels voor hergebruik en voor recyclage. Verken de recyclageparken en kringloopwinkels in je buurt en de verschillende diensten van
Imog en de Kringloopwinkel. Tenslotte kan je ook direct via de app verschillende diensten van
Imog en de Kringloopwinkel aanvragen.
De app vind je onder de naam URBANREC en is beschikbaar voor Android en Apple. Zoals in
elke nieuwe app vind je misschien nog verbeterpuntjes? Laat het ons zeker weten!
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