JANUARI
meer nieuws op www.imog.be

Het bestuur en de directie van Imog wensen iedereen een gezond en succesvol 2017 toe, vol
levensvreugde en genegenheid.
Aangepaste afvalophaling
Periodiek organiseert Imog voor haar gemeenten
een aanbesteding voor de inzameling van het afval.
Hierdoor kunnen nieuwe ophalers worden aangeduid
en optimaliseringsvoorstellen worden doorgevoerd.
Nieuw is dat vanaf deze toewijzing al het afval (restafval, PMD, papier/karton) wordt ingezameld met CNG
voertuigen. Deze zijn stiller en stoten minder CO2
en fijn stof uit. Een goede zaak voor het milieu! De
nieuwe aanbesteding loopt voor 8 jaar, zodat we binnen deze periode niet direct opnieuw verschuivingen
moeten verwachten.
In heel wat gemeenten is de afvalophaling aangepast
en verschuift de ophaling van PMD en papier/karton
een week naar voor of naar achter.
In Anzegem, Avelgem en Kortrijk wordt PMD en papier & karton nu op de onpare weken ingezameld. In
de week van 2 januari wordt hier nu overal PMD en
papier/karton opgehaald, de week erna niet.
In Waregem en Harelbeke verminderen het aantal zones van 10 naar 5 zones, waardoor de helft van de
ophaling opschuift. Op de onpare weken is er in gans
de stad enkel ophaling van restafval. De week nadien,
op de pare weken, wordt ook PMD en papier/karton
opgehaald.

De ophaling van het restafval verandert in al deze steden en gemeenten niet. In Spiere-Helkijn en Deerlijk
verandert de ophaaldag van restafval wel. In Deerlijk wordt er nu gewerkt in 2 zones met ophaling op
woensdag én donderdag. De ophaling in spiere Helkijn verschuift van de donderdag naar de dinsdag.
Voor Kruishoutem, Kuurne, Wielsbeke en Zwevegem
verandert er niets. Bekijk dus altijd uw afvalkalender,
en niet uw buur, alvorens u het afval buiten plaatst.
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Nieuwjaarswensen

Eerste bezoekers intergemeentelijk recyclageparken
De inwoners van Deerlijk, Waregem en Wielsbeke
kunnen sinds 2 januari 2017 terecht op elkaars recyclageparken. Deze stad en gemeenten bieden hiermee heel wat voordelen aan hun inwoners: Zo kies je
voor het meest nabije park, en volgens de openingsuren die jou passen. Je kan op meer tijdstippen op een
recyclagepark terecht en de uniforme aanvoermodaliteiten over de gemeentegrenzen heen, zorgen voor
meer duidelijkheid. Imog zorgt voor het beheer en de
werking van die recyclageparken met inbegrip van intergemeentelijke recyclageparkwachters.
Er werd gekozen voor maximale openingsuren op
woensdagnamiddag, vrijdagnamiddag en zaterdag.
Het recyclagepark in Waregem is elke namiddag
open van 12u tot 18u (in de zomer tot 19u) samen met
nog een ander (roterend) recyclagepark. Ook is de
voormiddag is er telkens een park open.
Zo kan je van maandag tot zaterdag kan altijd ergens
terecht = maximale opening
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• Weekdagen zomer: minstens 1 park open tussen
9.00u en 19.00u
• Weekdagen winter: minstens 1 park open tussen
10.00u en 18.00u
• Zaterdag: Waregem en Deerlijk: open tussen 08.00u
en 15.00u
• Zaterdag: Beveren-Leie en Wielsbeke: open tussen
08.00u en 16.00u

Hoe werkt het?

Actieplan Uitvoeringsplan Huishoudelijk Afval en
Gelijkaardig Bedrijfsafval

Heb je enkel niet-betalende fracties mee, dan kan je
zonder aanmelden je afval lossen. Bij het betalend
deel, rij je op de weegbrug tot aan de slagboom van
het betalend gedeelte en steek je elektronische identiteitskaart in de onthaalzuil. De controle werkt via het
postnummer. Neem dus steeds je eID mee! Het systeem bezorgt je een kartonnen ticketje waarmee je
binnen kan.

Op 16 september 2016 keurde de Vlaamse Regering
het uitvoeringsplan voor het huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval goed.

Heb je geen identiteitskaart van één van deze gemeenten ? Verenigingen, personen met een 2e verblijf
of bedrijven kunnen een magneetkaart aanvragen.
Raadpleeg hiervoor de parkwachter. Wil je graag een
factuur? Laat het weten aan de parkwachter bij het
begin van je bezoek. Er wordt een administratiekost
aangerekend.

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.

Alle info vind je op www.imog.be/intergemeentelijkerecyclageparken met overzicht tarieven, openingsuren, aanvraag magneetkaart, …

CNG : schoner, stiller en zuiniger
Wist je dat je ook als bedrijf of particulier kan tanken
bij Imog? Naast de bestaande pompzuil voor personenwagens werd de installatie recent uitgebreid met
een extra vulslang voor vrachtwagens.

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.
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Bovendien is er geen sluiting tijdens verlofperiodes
en geen sluiting tijdens brugdagen.

Urbanrec nieuwsbrief
In juni 2016 is URBANREC, binnen het Horizon
2020-programma,uit de startblokken geschoten. In
de voorbije maanden zijn reeds heel wat activiteiten
opgestart.Benieuwd hiernaar, je kan alles nalezen in
de eerste URBANREC-nieuwsbrief.
http://urbanrec.aimplas.es/project_activities.php?op=3

Onze tankinstallatie ligt aan de oprit van Imog langs
de Kortrijksesteenweg 264 in Harelbeke en is 24/7
toegankelijk. Betalen doe je met bancontact of je
vraagt een Imog betaalkaart aan.
Ook de Imog-vloot wordt stelselmatig aangepast naar
aardgas. Onlangs werden twee Fiat Doblo Maxi bestelwagens op CNG aangekocht en sinds kort rijdt
een nieuwe vorkheftruck op CNG in onze sorteerinstallatie.

This project has received funding
from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation
program under grant agreement N°
690103
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