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Warmternet voorstelling op Kanaal Z
Onze maatschappij moet nog duurzamer worden en slimmer omspringen met haar natuurlijke grondstoffen. Circulaire economie en urban mining, waarbij nieuwe grondstoffen worden gewonnen uit het
afval, zijn oplossingen die daartoe kunnen bijdragen. Ook de afvalintercommunales zetten er volop op
in, onder meer met de uitbouw van nieuwe warmtenetten.
De bijhorende reportage met ODE, Beauvent en de West-Vlaamse intercommunales IMOG, Mirom Roeselaere, IVBO en IVOO leert er u alles over.

Opstart nieuwe diftar-software recyclagepark Beveren-Leie
De software ‘bestuurt’ de verbinding tussen weegbrug, de computer (berekenen hoeveel je moet betalen, afhankelijk van soort en gewicht) en het betalingssysteem. Enkele jaren geleden meldde onze
leverancier dat de diftarsorftware obsolete was. Dit wil zeggen een verouderde architectuur heeft die
in de nabije toekomst die niet meet ondersteund wordt en geen updates meer zal krijgen en daardoor
gevoelig kan worden voor virussen, … Na een marktbevraging en na referentiebezoeken bij andere
intercommunales beslisten we om de diftarsoftware voor onze toepassing in eigen huis te ontwikkelen door ons jong team ICT-medewerkers. Vandaag zijn we zover dat we onze software uitrollen
op het recyclagepark van Beveren-Leie. Na het testdraaien deze zomer volgt een evaluatie en eventuele bijsturing om in het nahjaar uit te rollen naar de andere intergemeentelijke recyclageparken.
De andere recyclageparken volgen volgend jaar.

Impulsactie inzameling asbestcement kent vliegende start
Op de jaarvergadering van 15 mei jl. lanceerde Imog het impulsproject i.s.m. Ovam, waarbij een BigBag
asbestcement tot 1.000 kg aan huis wordt opgehaald voor € 30, alle kosten (BigBag, transport, verwerking) en een set PBM’s inbeegrepen. De bekendmaking volgde via een coverstoy in de Afvalkrant van
juni. Op een kleine 2 maanden werden reeds 275 BigBags verkocht. Imog vroeg tijdig de verhoging van
haar quotum aan en hoopt op een spoedige goedkeuring bij Ovam.
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Save the date: Recover Congres
Lokale besturen stellen vaak problemen vast met de inzameling van verpakkingsafval. Bovendien
gaan ze ondanks alle maatregelen nog steeds de strijd aan met zwerfvuil. Daarom namen 11 intercommunales en stad Antwerpen initiatief om samen op zoek te gaan naar mogelijke verbeteringen en alternatieven voor ons huidig beleid. Verenigd in een samenwerkingsverband genaamd “Recover”, zorgden ze voor de noodzakelijke financiële middelen om een reeks van onafhankelijke studies te starten.
De nadruk ligt hierbij op een verhoogde en efficiëntere inzameling van verpakkingsafval, een betere
dienstverlening voor de burger en minder verpakkingen in het zwerfvuil. Op 25 oktober 2018 brengt
Recover al zijn resultaten naar buiten tijdens een congres in Antwerpen. Benieuwd naar de resultaten
en beleidsvoorstellen van deze lokale besturen? Noteer deze datum dan zeker in jouw agenda! Een
uitnodiging met inschrijving volgt.

Uitbreiding sorteerinstructie PMD en nieuwe Foliezakken
In 2016 werd in Waregem gestart met het proefproject rond de inzameling van P+MD. Gezien de positieve resultaten van dit proefproject wenst Imog deze wijze van inzameling uit te breiden over haar
volledige regio.
Sinds 1 juli 2018 startte Imog met de inzameling van P+MD over de volledige regio, dit is een primeur
in Vlaanderen. In de vroegere definitie van PMD, stond de P voor plastic flessen en flacons. Dankzij dit
initiatief is er geen gedoe meer voor potjes, vlootjes en folies: alle harde plastic verpakkingen gaan in
de P+MD-zak en alle zachte plastic verpakkingen in de nieuwe transparante foliezak.
Het nieuwe systeem is voor de burger goedkoper, want meer plastic verpakkingen in de P+MD-zak
betekent minder afval in je restafvalzak, waardoor je een minder aantal dure restafvalzakken nodig
zult hebben.
In de blauwe P+MD-zak mag de inhoud van de huidige blauwe PMD-zak (flessen en flacons, metalen
verpakkingen en drankkartons) EN andere verpakkingen in hard plastic (zoals bakjes, schaaltjes en potjes). De ophaling van je P+MD-zak blijft zoals aangegeven op je ophaalkalender. Je voorraad PMD-zakken mag je gewoon opgebruiken, maar pas zeker al de uitgebreide sorteerregels toe.
In de nieuwe transparante foliezak mogen
verpakkingen in zacht plastic (zoals plastic
folie en plastic zakken). De zakken zijn verkrijgbaar in de gewoonlijke verdeelpunten
en kosten €0,15/zak. De ophaling gebeurt
om de 8 weken op de dag van de PMD-ophaling.
Alle inwoners die nog niet vertrouwd zijn
met de inzameling van P+MD kregen een infobrief in de bus en wij voorzien een pagina
op onze website www.imog.be/pmd waar
de meeste vragen onmiddellijk beantwoord
worden.
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