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Actieplan Uitvoeringsplan Huishoudelijk Afval en
Gelijkaardig Bedrijfsafval
Op 16 september 2016 keurde de Vlaamse Regering
het uitvoeringsplan voor het huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval goed.
Het plan vertaalt het Vlaamse afval- en materialenbeleid van de komende jaren naar concrete uitdagingen
op het terrein, zowel naar gezinnen als naar bedrijven
toe en legt de focus op het lokale niveau.
Imog maakte een actieplan op voor de Imog-regio bij
de implementatie van dit uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval en voorziet een
traject voor inspraak en bekendmaking aan de gemeenten-vennoten.

vuilnisbakkenbeleid en het veegplan bestudeerd en
geëvalueerd worden. Maar ook ons handhavingsbeleid, onze sensibilisatiecampagnes en projecten
zullen bijgestuurd worden waar nodig. Het coachingstraject duurt maximaal 2 jaar en Imog zal hiervoor
maximum 150.000 euro aan subsidies ontvangen.
Vorkheftruck op CNG
Niet alleen de ophaalwagens rijden vanaf nu op CNG,
ook onze eigen vloot schakelt stilaan over op aardgas. In de sortering in Harelbeke rijdt sinds kort een
nieuwe CNG-vorkheftruck.

Gezamenlijke infovergadering
In mei en juni 2017 organiseren de vier intercommunales Imog, Leiedal, Psilon en WIV hun algemene
vergadering waarbij het jaarverslag en de jaarrekeningen op de agenda staan.

Watt produceerde Imog aan groene stroom?
Imog produceert heel wat ‘groene’ energie en dat
dankzij de energierecuperatie uit de verbrandingsinstallatie, de fotovoltaïsche cellen op beide sites, via
de installatie van de stortgasmotor in Moen en het
warmtenet met buurbedrijf Nerva in Harelbeke.
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Samen met hulpverleningszone Fluvia organiseren
we vooraf een gezamenlijke informatievergadering
om u als gemeente- of provincieraadslid uitgebreid te
informeren over de agendapunten van deze algemene vergadering.

We geven je graag een overzicht van de geproduceerde elektriciteit van januari tot december 2016.

We nodigen graag alle mandaterissen uit onze regio
uit op deze gezamenlijke informatievergadering die
doorgaat op dinsdag 28 maart 2017 om 19u in het
stadhuis van Waregem.
Imog geselecteerd voor Coachingtraject Ovam
Imog wil de strijd tegen zwerfvuil en sluikstorten nog
verder opdrijven en stelde zich daarom kandidaat
voor een coachingstraject van de Openbare Vlaamse
Afvalstoffenmaatschappij (OVAM). Onlangs kregen
we het heugelijke nieuws dat we geselecteerd werden
en deze maand ging de kick-off meeting van start.
Hierdoor zullen we de komende twee jaar op het lokale terrein begeleid worden door een netheidscoach
van ‘indevuilbak’. Zo zal onder andere het bestaande

° Verbrandingsinstallatie
° Zonnepanelen Harelbeke
° Warmtenet Nerva
° Stortgasmotor in Moen
° Zonnepanelen Moen
Totaal

29.304.140 kWh
63.296 kWh
927.075 kWh
1.726.120 kWh
799.196 kWh
32.819.827 kWh

Een gezin verbruikt gemiddeld 3.500 kWh aan elektrische energie per jaar. We kunnen dus stellen dat
Imog energie produceert voor 9.377 gezinnen.
Het grote Radio 2 Afvalonderzoek
We doen allemaal ons best om goed te sorteren en zo
ons steentje bij te dragen tot een beter milieu. Maar
soms is dat niet zo eenvoudig. Dat blijkt uit het onderzoek dat Radio 2 samen met OVAM deed bij ‘de
Vlaming’. Een overzicht van de bevindingen vindt u op
de volgende pagina. Ook de kwaliteit van de restafvalzak werd getest. Hieruit blijkt dat Imog de sterkste
zak heeft van West-Vlaanderen. Zie www.imog.be
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Kom onze ‘recyclagepark academy’ vervoegen
Heb je een hart voor het milieu? Kom je graag onder
de mensen? Word je graag ingezet wanneer het jou
past? Lijkt een job op het recyclagepark iets voor jou?
Ben je op zoek naar een job tijdens het weekend en
de vakantieperiodes? Kan je alle vragen met JA beantwoorden? Dan ben JIJ de persoon die we zoeken!
Imog wil haar parkwachtersteam uitbreiden met een
poule van werkkrachten die tijdelijk tewerkgesteld
kunnen worden op de recyclageparken van Imog en
dat overwegend tijdens weekends, vakantieperiodes
en brugdagen. Na een korte opleiding word je, wanneer het jou past, ingezet als ondersteuning bij onze
recyclageparkwachters. Bij ziekte, verlof of tijdens
piekmomenten op de parken zal je opgebeld worden.
Jij beslist zelf of je al dan niet ingaat op de vraag en
kiest het park en het moment van jouw keuze.
Neem contact op met Imog via personeel@imog.
be. De sollicitaties dienen ons te bereiken tegen
24/03/2017
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