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Afval van vaccinatiecentra
Heel wat lokale besturen zijn volop bezig met het uitrollen van een vaccinatiecentrum. Het afvalbeheer is daar ook een
belangrijk aspect van.
De OVAM werkt momenteel in samenwerking met het Agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse overheid aan
een handleiding voor het afvalbeheer in een vaccinatiecentrum. Deze zou eerstdaags gepubliceerd worden. In lijn met de
afspraken die eerder gemaakt zijn voor triagecentra is er ook in een vaccinatiecentrum sprake van risicohoudend medisch
afval, niet-risicohoudend medisch afval en ‘gewone afvalstoffen’:
- Het risicohoudend afval (voornamelijk injectienaalden en lege vaccinflesjes) van vaccinatiecentra zal ingezameld worden door een inzamelaar aangeduid door de Vlaamse overheid (gunning zit in laatste fase). De Vlaamse overheid zal een
startpakket met recipiënten leveren, later zal de inzamelaar instaan voor het wisselen van volle voor lege recipiënten. Op
basis van de huidige informatie zouden de vaccinatiecentra eind volgende week de eerste recipiënten ontvangen.
- Het niet-risicohoudend medisch afval (verbanden, tissues, spuiten zonder naald,…) kan samen met het restafval worden
ingezameld. Dit wordt beschouwd als gemeentelijk bedrijfsafval, het is dus aan het lokaal bestuur om de inzameling te
organiseren. Imog voorziet de ophaling sinds begin crisis.
- Er kunnen ook ‘gewone’ afvalstoffen vrijkomen in het vaccinatiecentrum, zoals bijvoorbeeld papier- en karton, pmd,…
De verplichtingen inzake selectieve inzameling blijven gelden. Ook dit afval wordt beschouwd als gemeentelijk bedrijfsafval, het is dus aan het lokaal bestuur om de inzameling te organiseren.
Imog zamelt dit voor de triagecentra en vaccinatiecentra in, in het kader van het ontzorgen van de gemeente. Imog
heeft hiervoor de nodige vergunningen en erkenningen om de inzameling en verwerking uit te voeren. Het beheer van
het afval dat ingezameld wordt met het gemeentelijk bedrijfsafval brengt natuurlijk een kost met zich mee. Volgens de
laatste informatie waarover we beschikken zou deze kost mee in rekening genomen zijn bij de forfaitaire vergoeding die
een lokaal bestuur (met vaccinatiecentrum) ontvangt per gezet vaccin.

Pakjesautomaat bPost
Aan de ingag van de Imog-site in Harelbeke staat in samenwerking met bpost een pakjesautomaat. Deze automaat kadert
in de verdere uitwerking van onze Hoppin met ook de CNG-tankinstallatie, de herinrichting van de inrit van de site en het
intergemeentelijk recyclagepark. Hoppin is de nieuwe
naam voor de mobipunten en bundelt vervoersoplossingen in Vlaanderen. Hoppin wil pendelaars stimuleren om verschillende vervoersmodi te gebruiken en ze
eenvoudig te combineren. De mobipunten zorgen voor
een vlotte overstap van het ene op het andere vervoermiddel.
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De eerste cijfers van het gebruik van de Pakjesautomaat in de eerste 30 dagen zijn bekend.
- 193 gebruikers, waarvan: 36% een pakje hebben
verstuurd/verzonden (FM= first mile) en 64% een
pakje hebben opgehaald (LM = last mile)
- Groei aantal gebruikers volgens verwachting en
mooie verhouding FM en LM
- Dwell time: gem. zit een pakje 20,50h in een kluis
voor hij geledigt wordt -> ligt iets hoger dan het nationaal gemiddelde
- De opstart is natuurlijk nog vrij recent, eens de locker voldoende breed gekend is zal het gebruik nog
exponentieel groeien

Laad- en loskade Moen zorgt mee voor Modal Shift
Elk jaar rapporteren we aan Waterwegen & Zeekanaal
(W&Z) hoe vaak onze laad- en loskade wordt gebruikt.
Intussen is er reeds meer als 700.000 ton gepasseerd
over deze kade.
Omgerekend naar vrachtwagens, met een 20 ton lading, betkent dit een slordige 35.000 vrachtwagens die
we hierdoor van de openbare wegen hebben gehaald
dankzij deze ‘modal-shift’.

Winterprik en corona zorgen voor weinig hinder bij de huis-aan-huisinzameling en de recyclageparken.
Vorige week mochten we een heuse winterprik ondergaan met serieuze sneeuwval, vriestemperaturen en
gladde wegen. Dankzij de inzet van de recyclageparkwachters, de chauffeurs en de ophalers kon de hinder
tot een minimum worden beparkt. Heel wat landelijke en smalle wegen waren moeilijk bereikbaar met de
vuilniswagen door het gevaar om van de weg af te glijden. De ophalers medewerkers deden hun uiterste best
om zoveel mogelijk straten te kunnen bedienen.

Lancering NewPMD op 1 april
Op 1 april is het zover. Dan introduceren
Imog en Fost Plus de nieuwe blauwe zak
in al onze gemeenten. En dat is goed
nieuws voor onze inwoners, want vanaf
dan mogen alle plastic verpakkingen bij
het PMD. Dat betekent een pak minder
restafval, en veel meer recyclage.
Alle plastic verpakkingen vanaf april
In de PMD-zak mogen op dit moment
reeds de harde plastic verpakkingen,
metalen verpakkingen en drankkartons.
De zachte plastic verpakkingen (films,
folies en zakjes) worden via de foliezak
ingezameld om de 8 weken.
In de nieuwe blauwe zak mogen nu alle huishoudelijke plastic verpakkingen bevatten. Denk nu naast flessen, yoghurtpotjes of botervlootjes ook aan plastic zakken en folies in dezelfde zak. Alles samen goed voor
ongeveer 8 kilogram minder restafval. Een goede zaak voor het milieu, én uw portemonnee.
Oude zakken blijven geldig
Wie nog maar net een pak PMD-zakken of foliezakken heeft gekocht, hoeft zich geen zorgen te maken. De
oude blauwe zakken blijven onbeperkt geldig, de foliezakken kunnen nog tot eind dit jaar gebruikt worden, mét de verruimde sorteerregels . Hebt u nog veel foliezakken over, gebruik dan vanaf april eerst de
oude foliezakken om al uw PMD (dus niet enkel folies) aan te bieden.
Vanaf april mag u ze dus voor ophaling aanbieden mét de extra plastic verpakkingen. Aan de ophaling verandert er niets. U mag de nieuwe blauwe zak dus op dezelfde dag buitenzetten als vroeger. Meer sorteren
dus, met hetzelfde comfort.
De verkoop van transparante foliezakken in de winkelpunten wordt vanaf heden stopgezet. Er worden
wobblers aan de rekken voorzien om de inwoners in te lichten.
Deze aanpassinging zorgt voor extra comfort. De burger kan zijn gekochte zakken (blauwe en transparante) gebruiken voor alle pmd vanaf 01.04.2021 en deze zakken kunnen alle 14 dagen aangeboden worden.
2 keer makkelijker dus:
-

Alles kan in 1 zak
Er wordt alle 14 dagen opgehaald (dus ook de folies die in de zak gedeponeerd zijn)

Communicatiecampagne
Er wordt aan de introductie een uitgebreide informatiecampagne gekoppeld. Binnenkort ontvangen alle
gezinnen een uitgebreide folder bij hen thuis met alle details. Houd ook zeker onze website www.imog.be
in de gaten en volg ons op Facebook!

