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Onze beste Wensen
Het bestuur en de directie van Imog wensen iedereen een gezond en succesvol 2019 toe, vol
levensvreugde en genegenheid. Bedankt voor de leuke samenwerking in 2018 en op naar een
schitterend 2019.

Laat ze maar knallen
Op een jaar tijd één miljoen kurken inzamelen in West-Vlaanderen, dat is het doel van de nieuwe
campagne ‘Mag ik deze kurk van jou?’. Het gaat om zowel echte als plastic kurken. Die zullen
verwerkt worden tot isolatiemateriaal.
Je kunt je kurken deponeren in het milieustraatje van één van de recyclageparken in onze regio
of één van de 350 inzamelboxen in de provincie. Wanneer de inzamelbox vol zit, brengt een
vrijwilliger de ingezamelde kurken naar het recylage park in de buurt. Van daaruit vertrekken ze
naar een maatwerkbedrijf, dat de kurken vermaalt tot granulaat, een belangrijke grondstof voor
isolatie. Kurk als isolatiemateriaal is erg duurzaam en doet het energieverbruik dalen.

Velofolies 18 - 20 januari 2019
Velofollies in Kortrijk Xpo is uitgegroeid tot de grootste en meest gevarieerde fietsbeurs in de Benelux.
Op 19 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 een
stuk invulling geven aan onze maatschappelijke rol.
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Code van goed bestuur
Imog stelde een Code van goed bestuur op, in navolging van artikel 434 §5 van het Decreet
Lokaal Bestuur. In deze code legt Imog duidelijke afspraken vast en licht de taken en verantwoordelijkheden van de leden van de raad van bestuur toe. De bestuurder handelt in het belang
van de organisatie, is bekwaam en beschikbaar, handelt op een ethische wijze en respecteert
de wettelijke bepalingen en afspraken. De bestuurder koppelt terug aan de gemeentevennoten
en de verenigingen die hij vertegenwoordigt.
Lees hier de Code van goed bestuur

Ophaalkalender 2019
Iedereen zou intussen een afvalkalender voor 2019 in de brievenbus moeten
gekregen hebben. Is dat niet het geval, dan liep er iets mis. Je kan steeds een
exemplaar gaan halen in het gemeentehuis of eentje opvragen bij Imog, via communicatie@imog.be
De nieuwe ophaaldata voor 2019 kan je digitaal raadplegen op onze website
https://www.imog.be/afval-inzamelen/ophaalkalender/ of www.ophaalkalender.
be. Ook in de Recycle!-app zijn de nieuwe ophaaldata beschikbaar. De nieuwe
ophaling van de folies, vind je onder ‘gemengde plastics’.

Groenregio
De nieuwsberichten rond inzameling van GFT afval kunnen misschien voor verwarring zorgen,
Dit is niet van toepassing in een groenregio.
•
In een Groenregio wordt enkel Tuinafval ingezameld, geen keukenafval
•
GFT staat voor Groente-, Fruit- en Tuinafval, dus ook keukenafval
Beide fracties zijn organisch materiaal, maar vergen een andere composteringstechniek. Daar
waar je thuis beide samen kan composteren, heb je op industriële schaal een andere, duurdere
installatie nodig om ook GF (Groente- en Fruitafval) te kunnen composteren.
Een GFT-composteringsinstallatie is een afgesloten eenheid en een duurdere verwerkingsinstallatie dan een groencompostering en heeft bijkomende uitdagingen naar geurproblematiek,
zowel bij inzameling als verwerking. Deze hoge kostprijs komt door: bijkomende ophaalronde en
recipiënt, duurdere installatie van de indoor exploitatie met bijkomende bewerkingen en geurreiniging en de transportkosten van het input en output materiaal. In GFT-regio’s wordt deze bijkomende kostprijs aan de inwoners doorgerekend. We voeren bijkomende promotie voor thuiscomposteren met gesubsidieerde compostvaten en een uitgebouwde compostmeesterwerking.
Imog onderzoekt of er bij haar inwoners een draagvlak bestaat om mits bijbetaling van de hogere kostprijs ook GF apart te willen aanbieden.
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