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Intergemeentelijke recyclageparken een jaar in werking
intergemeentelijk recyclageparken een jaar in werking. 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. Dit zijn de bezoekerstellers:
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Velofolies 19 - 21 januari 2018
Velofollies in Kortrijk Xpo is uitgegroeid
tot de grootste en meest gevarieerde fietsbeurs in de Benelux. Op 20 januari kan je
deelnemen aan een MTB tocht, die traditioneel over een stuk van de site in Moen
passeert. Hiervoor stelt Imog een deel van
de groengordel rondom de site open.
Op deze manier willen we ook een stuk
invulling geven op onze maatschappelijke
rol.
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Nieuwe CNG voertuigen
Niet alleen de ophaalwagens rijden op CNG, ook onze eigen vloot rijdt stilaan helemaal op aardgas. Naast
de twee Fiat Doblo’s is intussen een IVECO kleine vrachtwagen in gebruik.
TECHNISCHE FICHE
• Prijs: 158.695 euro (incl BTW)
• Iveco stralis 300 PK
• op CNG (8 x 80 l tanks)
• Eurovan versterkt aluminium laadkast. De nuttige afmetingen zijn: lengte 600 cm, breedte 240 cm, hoogte 270
cm, met zijdeur
• Laadklep : hefvermogen 2 ton
• Achteruitrijcamera
• Leeg gewicht: ± 9600 kg
• Laadvermogen: ± 8400 kg

Kringloopwinkel start magazijnverkoop in ‘De Hangaar’
De Kringloopwinkel gaat er prat op enkel kwaliteits-tweedehandsspullen te verkopen. Maar wat nét niet goed genoeg is voor de kringloopwinkels, verdient het daarom niet om in de container te verdwijnen. De Hangaar zal al deze spullen aanbieden, net als wat enkele
weken in de kringloopwinkels te koop staat en geen nieuwe eigenaar
vindt. Zo wil De Kringloopwinkel nog meer gerief in omloop houden.
De Hangaar opent op zaterdag 16 december, in de gebouwen van de centrale diensten van het Kringloopcentrum
Zuid-West-Vlaanderen in Heule. Ben je zelf graag bezig met het opknappen van meubels? Wil je je hobbyruimte inrichten met kasten of rekken die niet per se mooi moeten zijn? Of ben je gewoon graag creatief bezig met oude spullen?
Of is de lage prijs belangrijker dan de stijl? Dan is De Hangaar zeker jouw ding.
De Hangaar is elke zaterdag sinds 16 december open, van 9u30 tot 16u. Adres: Warande 9, Kortrijk-Heule.
Wat en hoeveel?
- Stoelen: € 1/stuk
- Kleine meubelen: € 3 per lopende meter (bijvoorbeeld een kastje met als lengte 80 cm kost € 2,4)
- Grote meubelen: € 6 per lopende meter (bijvoorbeeld een tafel met als lengte 1,5 m kost € 9)
- Klein gerief, niet-geteste verlichting, fietsen, servies, … aan heel lage ronde prijzen.
De Hangaar: magazijnverkoop van spullen met een ‘foutje’ en niet-verkochte spullen uit de kringloopwinkels van
Menen, Kortrijk, Beveren-Leie, Avelgem en Zwevegem.
Aanbesteding socio-economische studie DEMO
De DEMO-partners zijn op zoek naar uitvoerders voor een grensoverschrijdende studie over de socio-economische
impact van de culturele partners (zalen en festivals) op het grondgebied van Interreg Vlaanderen-Wallonie-Frankrijk.
Deze studie focust op de activiteiten van de DEMO-partners in 2018 en zal evalueren hoeveel extra welvaart en sociale
inclusie werd bereikt door de activiteiten van de culturele partners. De offertes moeten uiterlijk 29/01/2018 om middernacht ingediend worden via e-mail aan: henk@legrandmix.com. De volledige omschrijving van de opdracht kan je
downloaden op www.imog.be

Vind ik leuk!
We posten regelmatig filmpjes en weetjes of gewoon leuke tips rond
afval. ‘Like’ onze facebook-pagina en volg alle nieuwtjes op de voet.

