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Intervisiemoment Mag ik deze kurk van jou
In december vorig jaar lanceerde de Provincie West-Vlaanderen en haar partners de campagne
‘Mag ik deze kurk van jou?’. Deze actie wou op een jaar tijd één miljoen kurken inzamelen in
West-Vlaanderen, ongeveer één kurk per inwoner. Het gaat om zowel echte als plastic kurken.
Die worden na het inzamelen verwerkt tot isolatiemateriaal. Deze duurzame actie moet bijdragen aan de klimaatdoelstellingen die de Provincie vooropstelt. Om de kurken te collecteren,
werden 350 inzamelboxen uit gerecycleerd hout verspreid over de provincie. De boxen kregen
een plaats in ontmoetingscentra, scholen, bibliotheken en andere openbare plaatsen. Eens de
box vol is, brengen vrijwilligers de kurken naar hun recyclagepark. Vanuit de recyclageparken
vertrekken de ingezamelde kurken naar De Vlaspit, een maatwerkbedrijf in Scherpenheuvel-Zichem dat mensen met een beperking tewerkstelt. Daar worden de kurken vermaald tot granulaat, een belangrijke grondstof voor isolatiemateriaal voor huizen. Kurk als isolatiemateriaal is
duurzaam en vermindert het energieverbruik.
Na 1 jaar kurkinzameling wilde de Provincie graag de peters/meters van de kurkinzamelboxen
een intervisiemoment aanbieden. Tegelijk maakten ze ook de resultaten van de eerste inzamelperiode bekend: in West-Vlanderen werden in de periode januari-oktober 2019 (10 maanden)
maar liefst 1.392.000 kurken, of zo’n 9280 kg, ingezameld. Dit aantal ligt ruim boven het vooropgestelde doel om in de periode van 1 jaar tijd één miljoen kurken in te zamelen, zowel echte
als plastic kurken. Bovendien doet geen enkele Vlaamse provincie het beter binnen dezelfde
tijdspanne.
De intercommunales spelen een belangrijke rol in het logistieke verhaal van dit kurkenproject.
In het principe van ‘sorteren om te recycleren’, hebben de vele recyclageparken een taak in het
verzamelen van voldoende zuiver en homogeen materiaal. Dit wordt dan soort per soort geclusterd en afgevoerd naar de verschillende recyclagebedrijven.
De sortering start uit handen van de burger. Door inzamelboxen te plaatsen in verschillende de
locaties waar kurken vrijkomen en door het uitbouwen van een netwerk van peters en meters
die de ingezamelde kurken naar de recyclageparken brengen, daalt de drempel tot deelname en
stijgen de ingezamelde hoeveelheden. Vele handen maken het werk licht.
Imog zet reeds jarenlang sterk in op burgerparticipatie en vindt het belangrijk om een positieve
insteek te geven aan het afvalverhaal. Getuige hiervan zijn de vele zwerfvuilvrijwilligers en het
vroegere project met de inzameling van taxussnoeisel voor initiatieven rond kankerbestrijding.
Ook dit initiatief met sociale tewerkstelling dragen we een warm hart toe. Daarom speelt Imog
graag gastheer voor dit intervisiemoment. Met de voorafgaandelijke rondleiding hopen we aan
te tonen dat je als vrijwilliger niet alleen staat, maar ondersteund wordt door een professioneel
afvalbeheer, waar we door de handen in elkaar te slaan samen de beste resultaten kunnen
bereiken.

De Warmste Week
‘De Warmste Week’ van Studio Brussel strijkt dit jaar neer in Kortrijk. Van woensdag 18 tot
dinsdag 24 december wordt het Nelson Mandelaplein omgetoverd tot het warmste plein! De
ervaring van eerdere edities leert dat we ons dagelijks aan een 10.000 sympathisanten mogen
verwachten. De stad Kortrijk wil graag haar beste beentje voor zetten om al die bezoekers warm
te ontvangen. Afval selectief inzamelen behoort hiertoe. De stad Kortrijk wil dat in partnership
met Vanheede en Imog aanpakken.
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In onderlinge samenwerking worden de afvalinzameling en -verwerking uitgevoerd door 3 de verschillende
partijen, die actief zijn op dit grondgebied van Kortrijk.
Plaatsen en ophalen van containers > Vanheede en Imog.
Reinigen van het terrein > Nette stad en Mooimakers-vrijwilligers.
Verwerken van de verschillende afvalfracties > Imog.
Ook de Mooimakers-vrijwilligers worden opgeroepen om de handen uit de mouwen te steken en Team Nette
stad te helpen voor een proper Kortrijk. Ook als ze tussen het kerstshoppen door een uurtje kunnen komen
helpen zijn ze meer dan welkom.
Imog voorziet rolcontainers, knijpers, hesjes en handschoenen en roept de vrijwilligers op. En de stad Kortrijk
zorgt er natuurlijk voor dat de vrijwilligers zich wat kunnen opwarmen en geen honger of dorst zullen lijden. Al
wie komt helpen krijgt die dag een maaltijd en 2 drankjes in Pand A. Te besteden na het opruimen.
De Mooimakers zijn niet de enige die zich voor dit doel inzetten.Sowieso zijn de ploegen van Nette Stad volop
aan het werk. Op zondagochtend steken de vrijwilligers van Kortrijk Kraaknet de handen uit de mouwen.

Stickers Geen reclamedrukwerk: verkrijgbaar via Bpost
Gemeenten en afvalintercommunales kunnen via de website van bpost stickers tegen ongeadresseerd reclamedrukwerk bestellen om ter beschikking te stellen aan de bevolking. Deze regeling is een rechtstreeks
gevolg van een overeenkomst die het Vlaams Gewest in april 2019 afsloot met de sector van ongeadresseerd
drukwerk.
Het uitgangspunt van die overeenkomst is de harmonisering van het beleid tegen ongeadresseerd drukwerk.
De sector verbindt zich er toe voldoende stickers tegen ongeadresseerd reclamedrukwerk te drukken en te
verspreiden. Gemeenten en afvalintercommunales kunnen de via bpost bestelde stickers afhalen in een postkantoor naar keuze. Er geldt een maximum van 1500 stickers per bestelling. De bestelmodule vindt u op http://
bpost2.be/material/stickers/ Burgers kunnen ook zelf gratis stickers meenemen in de publiek toegankelijke
ruimte van de postkantoren van bpost.

CO2 en mobiliteit kunnen beter, afvalsector slaat de handen in elkaar
Vaak vind je in de binnenstad meerdere afval ophaalwagens terug, zowel van private (inzameling bij bedrijven) als openbare inzamelaars (inzameling bij gezinnen). Naar veiligheid, mobiliteit en milieu is hier nog
een grote ruimte tot verbetering. Met dit innovatief proefproject slaan Imog en milieubedrijf Vanheede
Environment Services de brug en zamelt één vrachtwagen huishoudelijk restafval en het aan huishoudelijk vergelijkbaar bedrijfsrestafval in. Het is niet meer belangrijk WIE het afval buiten zet, maar wel WAT en
HOEVEEL.
De gemeenten zijn bij wet bevoegd voor het inzamelen van het afval van haar burgers. Dit wordt de zorgplicht van de gemeente genoemd. Zo kan op maat van de lokale situatie worden opgetreden en kan de
openbare hygiëne worden veilig gesteld. Bijna alle steden en gemeenten hebben zich hiervoor gegroepeerd in opdrachthoudende verenigingen of intercommunales die deze gemeenten hierin ontzorgen.
Voor afval van bedrijven gelden de regels van de vrije markt en kan elk bedrijf vrij kiezen van welke ophalers hij/zij de diensten inhuurt. Toch zijn vele afvalfracties gelijklopend: zo is een doos uit de bakkerij bedrijfsafval, maar een doos uit het gezin van de bakker huishoudelijk afval. Dit zorgt voor verwarring. Deze
geïndividualiseerde aanpak zorgt ook voor heel wat verkeer. Ophalers X, Y, Z én de gewone vuilniswagen
voor de gezinnen passeren namelijk allemaal door dezelfde straten.
Het ophalen van bedrijfsafval en huishoudelijk afval in steden wordt alsmaar moeilijker door de beperkingen die lokale besturen opleggen aan zwaar verkeer. Steden nemen deze maatregelen elk vanuit hun
eigen problematiek (bv. verminderen van fijnstof, voorkomen van schade aan historische gebouwen, mobiliteit, verkeersveiligheid enz.). Om het ophalen efficiënter te laten verlopen zijn investeringen nodig in
technologie en materieel. Maar hoe pakken bedrijven dit best aan en waarin moet men investeren? In het
kader van het VIL-project ‘Urban Waste Collection’ gaat Imog - samen met VANHEEDE en Stad Waregem op zoek naar antwoorden op deze vragen. (VIL het is Innovatieplatform voor de logistieke sector)

