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Iso certificatie
Imog heeft een matuur milieu-en kwaliteitsmanagementsysteem, opgebouwd volgens de eisen van
de ISO 9001 (kwaliteit) en ISO 14001 (milieu). Op vandaag hebben wij een zorgsysteem voor de volledige site in Harelbeke en voor de sortering, groencompostering, deponie en logistiek in Moen.
Op 9 en 10 januari 2018 stond de hercertifiëring van de Iso certificaten op het programma. Een spannende periode, want het zorgsysteem moest worden aangepast aan de recentste versie. Deze nieuwe
normversie zorgt voor extra implementatie. Wat vroeger allemaal mooi en netjes stond beschreven in
de norm (bvb. een overzicht hebben van al de normen waaraan het afvalwater dient te voldoen), moet
er nu van alles een risico-analyse gemaakt worden met een beschrijving van hoe de risico’s kunnen
worden beheerst (bvb. welke maatregelen werden genomen om aan de normen van het afvalwater te
voldoen en hoe wordt dit geborgd).
Tijdens de audit werd een goede betrokkenheid en bewustzijn vastgesteld ten aanzien van kwaliteit
en milieu. Imog beschikt over competente medewerkers en technische know-how. Een goede operationele opvolging van de diverse processen binnen de scope werd vastgesteld. Continue verbetering
was bovendien aantoonbaar. Dit onder meer door de opvolging van de doelstellingen, door de opvolging en realisatie van diverse technische projecten, projecten ter optimalisatie van het systeem, alsook
door het lanceren van nieuwe organisatorische verbeterprojecten, zoals het corpaorate performance
management.

Inzamellocaties en verkooppunten
De voorbije maanden hebben we gewerkt aan een handige overzichtskaart met alle locaties van de
Imog glasbollen, recyclageparken, kringloopwinkels en verkooppunten huisvuilzakken. Via onderstaande link op onze website kan je de kaart raadplegen :
Overzicht: www.imog.be/locaties/
Glasbollen: http://www.imog.be/afval-inzamelen/een-glasbol-in-je-buurt/
Recyclageparken : http://www.imog.be/afval-inzamelen/aanvoer-naar-recyclagepark/
Verkooppunten huisvuilzakken: http://www.imog.be/afval-inzamelen/huis-aan-huis-ophaling/
huisvuil/
Zo weet je waarheen als je normale verkooppunt is gesloten is of de dichtste glasbol overvol is.
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Acties dit voorjaar
Zonder is Gezonder: inzamelactie 21 april
Sinds vorige zomer mogen we in onze tuin, op het terras of op de oprit geen producten meer gebruiken waarin glyfosaat zit verwerkt. Samen met VMM organiseert Imog op 21 april een inzamelactie op de recyclageparken voor pesticiden, waarbij in ruil een voegenkrabber kan worden bekomen. Imog koppelt hier 2 info-avonden aan rond pesticidevrij
tuinieren in het Dakcafé in Kortrijk (16/4) en de Raadzaal in Waregem (18/4). De actie wordt bekend gemaakt via een
sensibiliserend artikel in Afvalkrant en gemeentelijke infokranten.
Grote Lenteschoonmaak van 17 tot 31 maart
Duizenden vrijwilligers steken tussen 17 en 31 maart de handen uit de mouwen om het zwerfvuil in hun buurt op te
ruimen. De Mooimakers willen deze acties komend voorjaar opnieuw ondersteunen en zichtbaar maken. Ook dit jaar
doen ze een oproep om heel Vlaanderen mooi te maken tijdens de actieweken van 17 tot 31 maart. Alle acties zullen
zichtbaar zijn op de site van www.mooimakers.be. Ook in de Afvalkrant van maart worden acties in de Imog-gemeenten bekend gemaakt. Imog stuurde hiervoor een folder uit naar alle scholen in de Imog-regio om ook de handen uit
de mouwen te steken en deel te nemen aan de grote lenteschoonmaak. Ook de gemeentebesturen werden aangeschreven. Traditioneel zorgt Imog voor ondersteuning door het leveren van handschoenen, hesjes, afvalgrijpers,
zwerfvuilzakken,… en wordt het ingezamelde afval gratis opgehaald en verwerkt.
Bodemprofessor 31 maart tot 21 april
Imog wil haar inwoners graag informeren over hoe compost als bodemverbeteraar
te gebruiken en tegelijk de compostproducten in de kijker zetten. Daarvoor voorzien
we vier weken een bemande informatiestand tussen 24 maart en 14 april op de op de
intergemeentelijke recyclageparken en het recyclagepark van Zwevegem. Op deze
parken kunnen de bezoekers immers de 6 verschillende compostproducten kopen.
De inwoners kunnen er aan de hand van proefjes ontdekken hoe ze de textuur en de
zuurtegraad van hun bodem kunnen achterhalen, wat de voordelen en effecten van
compostgebruik zijn, enz. Op 15 maart worden hiervoor extra vrijwilligers-bodemprofessors opgeleid
Kippenactie 15 maart tot 31 mei
De kippenactie start op 15 maart en loopt tot 31 mei 2018. De prijs van een kip staat ingesteld op een richtprijs van €
8,5. De Afvalkrant van maart, die in de week van 5 maart in de bus valt, bevat naar jaarlijkse gewoonte een uitgebreid
artikel over kippen als onderdeel van een kringlooptuin met een overzicht van de deelnemende handelaars en bijhorende uitknip bon.
Imog present op Tuinexpo van 2 – 4 maart in Kortrijk XPO
De eerste zonnestralen zijn mis¬schien nog ver weg, maar Tuinxpo wakkert bij iedereen de goesting in de lente aan.
Imog is er traditie-getrouw aanwezig in Hal 4, stand 4211 met een ruime infostand rond thuiscomposteren, compostproducten zoals potgrond en snippers en nieuw dit jaar : de zelfbouw moestuinbak

Gemeenten ruimen jaarlijks 17.739 ton zwerfvuil
In 2016-2017 werd door de OVAM een grootschalige enquête uitgevoerd bij alle Vlaamse steden en gemeenten. Over
de totale hoeveelheid zwerfvuil en de daaraan verbonden kosten. Voor het jaar 2015 geeft de studie aan dat er in
totaal om 20.426 ton zwerfvuil opgeruimd werd, ofwel 3,19 kg per Vlaming. De lokale besturen (gemeenten en intercommunales) zijn goed voor 17.739 ton opgeruimd zwerfvuil of 2,77 kg per Vlaming. De overige 2.687 ton is voor
rekening van de andere terreinbeheerders zoals provincies, agentschap wegen en verkeer, NMBS, ….
De hoeveelheid afval die correct werd gedeponeerd in straatvuilnisbakken bedroeg 7.001 ton in 2015. De totale beleidskosten voor de lokale besturen in 2015 liep op tot 155.422.048,- euro of 24,2 euro per Vlaming, inclusief de kosten
voor het ledigen van straatvuilnisbakken. Voor de andere vernoemde partijen bedroeg dit 8.777.555,- euro. Opgeteld
164.199.603,- euro dus, ofwel 25,6 euro per Vlaming. Voor de lokale besturen raamt de studie de directe beleidskosten
die verbonden zijn aan zwerfvuil (machinaal en manueel vegen, ledigen vuilnisbakken, transport en verwerking) op
109 miljoen euro, de overige 46 miljoen euro zijn indirecte kosten: sensibilisering, inzet van vrijwilligers, aansturing en
beleid, zwerfvuilactiviteiten, … Dit alles spreekt dus over de opgeruimde hoeveelheden, en nog niet over wat er ligt.
Deze schattingen over 2015 dateren dus wel van voor het van start gaan van het versterkte zwerfvuilbeleid in 2016.

Imog neemt deel aan RECOVER
RECOVER staat voor meer REcyclage, meer COmfort voor de burger, betere inzameling van VERpakkingsafval en minder verpakkingen op straat.
Verschillende Vlaamse lokale besturen stellen vast dat er al jarenlang problemen zijn rond het huidig systeem van
inzameling van verpakkingsafval. Naar aanleiding van deze blijvende gebreken hebben stad Antwerpen en diverse
afvalintercommunales, waaronder Imog, een nieuwe denktank opgericht.
Deze denktank, onder de werknaam “RECOVER”, heeft onder coördinatie van Interafval een onderzoek geopend in de
zoektocht naar een verbeterd beleid rond verpakkingsafval. De nadruk ligt hierbij op het streven naar een verhoogde en efficiëntere inzameling van verpakkingsafval. Daarbij zoekt men naar mogelijke vereenvoudigingen voor de
burger en een verbetering van de dienstverlening. Verder mikt men op minder verpakkingen in het zwerfvuil en een
versterking van de financiële verantwoordelijkheid van de producenten.
Binnen de samenwerking worden verschillende onderzoeksvragen uitgewerkt. Zonder taboes: alle mogelijke alternatieven kunnen aan bod komen. RECOVER werkt hiervoor samen met verschillende studiebureaus en Vlaamse universiteiten. De resultaten van het onderzoek zullen op een neutrale wijze worden geëvalueerd en uitgewerkt worden tot
concrete voorstellen. Tegen de zomer van 2018 wil deze denktank klaar zijn met hun onderzoek.

Europees HORIZON 2020-project levert opvallende tussentijdse resultaten op
Ondanks het sterke sorteerbeleid bestaat het restafval in Vlaanderen nog altijd voor meer dan 15% uit gemengd
grofvuil; kapotte tuinmeubelen, versleten matrassen, … Het overgrote deel hiervan wordt verbrand of komt op de
stortplaats terecht. In de zomer van 2016 traden de OVAM, IMOG, Centexbel, ACR+, Procotex en Vanheede Environment Group partners toe tot het Europese HORIZON 2020-project Urbanrec, met als doel nieuwe recyclage- of hergebruikmogelijkheden te verkennen voor grofvuil. Het project is inmiddels halfweg en op de Europese Consortium
Meeting die van 19 tot en met 23 februari in Kortrijk en Mechelen loopt worden enkele opvallende nieuwe recyclagemogelijkheden voorgesteld.
Zo werd in de eerste helft van het project bijvoorbeeld gefocust op het optimaliseren van geavanceerde fragmentatie-installaties voor grofvuil. Deze installaties recupereren grondstoffen als textiel of plastics uit het grofvuil. Voor deze
herwonnen grondstoffen werden vervolgens nieuwe recyclagetoepassingen uitgeprobeerd. Zo werd bijvoorbeeld de
lange vezelfractie van het textielafval toegepast in de productie van non-wovens, voornamelijk voor isolatietoepassingen. De korte vezelfractie werd ingezet als versterking van kunststof voor spuitgiettoepassingen. Daarnaast werd
ook de toepasbaarheid van textielafval afkomstig van tapijten, autobanden en kunstgras geëvalueerd.
Parallel werd in een nauwe samenwerking tussen het Kringloopcentrum Zuid-West-Vlaanderen en Imog de inboedelservice van de Kringwinkel geoptimaliseerd en startten we samen de ‘Hangar’ een netwerk onder het motto “een
tweede kans voor tweedehands”. Dit laatste beoogt het verkopen van niet-verkochte kringloopgoederen aan een
lager tarief voor verenigingen, scholen, enz. alvorens deze bij het grofvuil belanden. Beide diensten zijn verwerkt in
een mobiele applicatie die de burger helpt bij het zoeken naar de beste manier om zich te ontdoen van zijn grote, al
dan niet herbruikbare, huisraad.

