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Voka Charter Duurzaam Ondernemen
Imog heeft met de site Harelbeke reeds voor de achtste keer
deelgenomen aan het West-Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen (WVCDO) en voor de zevende keer met de site
Moen. Het WVCDO is een initiatief van de POM-West-Vlaanderen voor bedrijven die willen werken rond duurzaam ondernemen.
Als bedrijf onderteken je een charter en engageer je je om
een actieplan op te stellen. Om te oordelen of je voldoet aan
het charter voert de POM een audit uit. Het actieplan voor
Imog Moen en Imog Harelbeke werd vorig jaar opgemaakt en
ge-audit in mei.
Het West-Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen wordt in Imog gebruikt als een kapstok om
duurzaamheid en milieuverantwoord ondernemen te integreren in de bedrijfsvoering. Het WVCDO sluit dan ook nauw aan bij onze milieu- en kwaliteitsbeleidsverklaring.
Dankzij WVCDO wordt iedereen gestimuleerd om blijvend aan maatschappelijk verantwoord ondernemen te werken. Het jaarcertificaat 2017 werd overhandigd op donderdag 22 juni in VIVES
hogeschool in Kortrijk.
Een greep uit de acties van het voorbije jaar: supporters van Imog, deelname aan Levensloop,
communicatiecampagne rond respect en hoffelijkheid voor de ophalers, preventie van voedselverspilling, oprichten van een werkgroep conflicthantering, competentiegerichte organisatie,
veiligheidsfilm zonder tekst, uitbouw warmtenet, ondergrondse glasbollen, opvang hemelwater,
hydrazine vervangen door hydrex, relighting, pendelfonds, Kwis der Titanen, ergonomie chauffeurs, kwaliteit potgrond, droogcontainers,...

Iso 14001 en 9001
Na doorlopen van het opvolgingsprogramma begin dit jaar, besliste de certificatiecommissie
tot het behoud van het ISO-certificaat 9001 (kwaliteit) en ISO-certificaat 14001 (milieuzorg).
De audit is goed verlopen en de evaluatiecommissie heeft positief geoordeeld voor beide sites.

Uniforme regeling ondergrondse containers voor wooneenheden > 50
Vanuit eigen ervaringen, ervaringen bij andere intercommunales en vanuit Ovam-onderzoek
blijkt dat ondergrondse inzamelpunten een oplossing kunnen bieden bij bijzondere omstandigheden (o.a. planologische, demografische en ruimtelijke uitdagingen in de centra van steden en
bij hoogbouw, gemengde woonvormen).
Evenwel stelt men altijd vast dat de selectiviteit aan de bron minder goed gebeurt, dat dit meer
kost dan de huis-à-huisinzameling en dat de producenten niet of slechts beperkt tussen komen
in die meerkost.
Vandaar werkte Imog voor de regio een uniforme regeling “beheersysteem voor de ondergrondse inzameling” uit, die aan de gemeenten werd overgemaakt. Deze kunnen dit vastleggen in een
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stedenbouwkundige verordening. Verdere stappen zijn het aanpassen van het politiereglement
en retributiereglement. Bij toekomstige aanvragen kan het college van burgemeester en schepenen hier dan naar verwijzen.

Project Dode hoek
De dode hoek campagne voor lagere scholen gaat door tijdens de
week van de mobiliteit van 18 tot 22 september 2017. Imog gaat bij
40 basisscholen langs met een vrachtwagen, waarbij samen met de
leerlingen a.d.h.v. kegels de omvang van de dode hoek wordt gedemonstreerd. Wegens groot succes wordt de campagne nog met een
dag verlengd op dinsdag 26 september 2017.
Er waren al enkele try-outs in basisschool St-Jan Berchmans Outrijve en Kerkhove op 30 en 31 mei en in Gemeenteschool Kruishoutem
op 27 juni.
Voor deze campagne ontwikkelde Imog een verkeerskoffer die gratis te ontlenen is. Daarvoor kan je mailen naar communicatie@imog.be. De koffer moet opgehaald en teruggebracht worden in Imog Harelbeke. De verkeerskoffer bevat een vrachtwagen
op schaal, een stratenplan, een rode folie als dodehoekzone en een educatief dossier voor
leerkrachten.

Recyclagepark Academy
Imog heeft haar parkwachtersteam uitgebreid met een poule van werkkrachten die tijdelijk tewerkgesteld kunnen worden op de recyclageparken, bijvoorbeeld tijdens weekends, vakantieperiodes en brugdagen, of om ziektes op te vangen, het ganse jaar door.
De 25 personen kregen een korte opleiding en kunnen vanaf heden worden ingezet samen met
de Imog-parkwachters.

App slaat brug tussen burger en kringloopsector
URBANREC staat voor new approaches for the valorisation of urban bulky waste
into high added value recycled products. Het project kadert binnen het HORIZON
2020-programma van de Europese Unie. Eenentwintig partners uit vier sectoren (overheden, bedrijven, onderzoeksinstellingen en één ngo) en zeven landen
(Duitsland, Frankrijk, Polen, Portugal, Spanje, Turkije en België) gaan de uitdaging
aan om een tweede leven te geven aan de waardevolle materialen die nog altijd
met het gemengd grofvuil op een stortplaats of in een verbrandingsinstallatie belanden. De afvalstromen waarop ze focussen zijn harde kunststoffen, textiel, hout
en polyurethaan.
De partners namen niet alleen de wetgeving onder de loep, maar ook de inzameling en verwerkingsschema’s, economische instrumenten, communicatiecampagnes, technische verwerkingsopties en voorbeelden. Het overzicht zal ook dienen
als referentie voor de evaluatie van het project op het einde van de looptijd, eind
2019.

Maar er staat nog meer op stapel. In navolging van de Recycle!-app (ontwikkeld door Fost
Plus, Bebat en Recupel) werkt IMOG aan een applicatie die burgers, de kringloopsector en het
recyclagepark met elkaar verbindt. Waar kan ik terecht met mijn grofvuil? Hoe krijg ik het daar?
Hoeveel zal het me kosten? Op die vragen geeft de app een antwoord. U zal er ook informatie
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vinden over afvalpreventie en berichten over aankomende evenementen. Als de app in het werkingsgebied van IMOG goed scoort, zal ze in de rest van Vlaanderen en in de andere partnerlanden worden gepromoot.
This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation program under grant agreement N° 690103

Inzet camera’s voor zwerfvuilbestrijding
Zwerfvuil en sluikstort staat bij de burger hoog op de agenda. We moeten dus actie ondernemen, want straffeloosheid leidt tot herhaling van het afwijkend gedrag. Op heterdaad betrappen blijft echter zeer moeilijk. Toch is een snelle maatschappelijke reactie op overlast gewenst.
Daarom moeten we pakkans creëren en verhogen. Dat kan door ondersteuning via technisch
tools zoals camera’s en door een verdeling van de werklast door de uitbreiding van vaststellers.
Imog kan hier een toegevoegde waarde in schaalgrootte aanbieden. Op vraag van de gemeente, verzorgen we de plaatsing van een tijdelijke camera, voeren een prescreening uit van de
beelden en selecteren bruikbare screenshots. We maken een Bestuurlijk Verslag op en maken
een dossier over binnen de gepaste termijn aan de sanctionerend ambtenaar of aan de politiezones (volgens reguliere werking). Imog kocht hiervoor een verplaatsbare camera aan bij
RTS bvba uit Ieper. Nu dienen er nog een aantal administratieve stappen te worden doorlopen.
Een voorstelprotocol rond cameradata en het aanvraagdossier voor de gemeenteraad en het
advies van de korpschef met alle informatie werd opgemaakt. Er werden 2 Imog medewerkers
tot GAS-vaststeller opgeleid. Het project werd gecommuniceerd bij de verschillende politiezones
en bij de sanctionerend ambtenaar, op het burgemeestersoverleg op 20 juni en op het overleg
met de milieuambtenaren op 27 juni. Na goedkeuring in de gemeenteraad, volgt er nog een
melding aan de Pricacy Commissie. De doelstelling is om tegen het najaar operationeel te zijn.

Schrijf je in voor de handhavingsweek
De handhavingsweek met extra controles op vervuilers wordt herhaald en loopt van 18 tot 25 september. Tijdens die week kunnen
alle handhavers, dus ook die zonder sanctionerende bevoegdheid,
overtreders op een veilige manier aanspreken of waarderen. De lokale overheid kan zelf kiezen waar en wanneer een actie wordt georganiseerd.
De handhavingsweek heeft tot doel de actie breed te verspreiden,
de perceptie van pakkans te verhogen, de acties zelf in een positief
daglicht plaatsen (in beeld en op de radio). Er wordt in divers communicatief materiaal voorzien. Ter ondersteuning voor deze handhavingsweek is een draaiboek te vinden op: http://mooimakers.be/sites/
default/files/public_files/170519%20Draaiboek%20handhaving%20
zwerfvuil%20en%20sluikstorten_zonder%20opmaak.pdf
Alle info wordt gegeven op een briefingsmoment 5 september 9u30
in Boeverbos. Inschrijven kan via: http://mooimakers.be/sessies/briefingsmoment-handhavingsweek
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