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Buitengewone Algemene vergadering op 09/09/2019
In 1969 gaven diverse beleidsverantwoordelijken uit de regio, met burgemeester Lambrecht van
Kortrijk, Fries Byttebier en Roger Terryn op kop, het startschot om een oplossing te vinden voor
het hygiënisch probleem dat ontstond door de industrialisering en de toenemende consumptie
na de Tweede Wereldoorlog. Om te vermijden dat nog afval werd gedumpt in kleiputten en verlaagde vlaktes, is toen versneld werk gemaakt van de bouw van een afvalverwerkingsinstallatie
in Harelbeke.
De oprichtingsvergadering vond plaats in het stadhuis te Kortrijk op 9 september 1969. Tevens
beëindigt de werkingsperiode van Imog in november van dit jaar. Dit betekent dat aan de vennoten een verlenging van de intercommunale moet worden aangevraagd. Overeenkomstig het
decreet over het lokale bestuur dient in het eerste jaar na de bestuurswissel een evaluatierapport te worden opgemaakt over de voorbije bestuursperiode met een ondernemingsplan voor
de volgende 6 jaar. Naar aanleiding van deze beide aangelegenheden wordt een buitengewone
algemene vergadering ingericht op 9 september 2019. Dit is exact 50 jaar na de oprichting van
de intercommunale.
Op de agenda staat:
- De goedkeuring van het evaluatierapport en ondernemingsplan:
- De verlenging van de intercommunale
- De statutenwijziging in functie van bovenstaand agendapunt.
Naast de buitengewone algemene vergadering en de verlenging van de intercommunale vieren we de 50ste verjaardag met een aansluitende academische zitting in de schouwburg van
Kortrijk. Verder staat er nog een familiedag voor medewerkers en vrijwilligers (mooimakers,
compostmeesters, ...) op 15 september in de Transfo in Zwevegem en de deelname aan de
Open Bedrijvendagen op 6 oktober met de beide sites ingepland.

Plechtige uitreiking van de beloningen voor Operatie Proper 2018/2019
Op 42 scholen en 8 verenigingen waren in 2018/2019 hard in de weer om de strijd tegen zwerfvuil aan te gaan. Een heel schooljaar lang werd er weer geraapt, gekuist, geteld, geclaimd,
gecommuniceerd, geleerd, gepromoot, … Zo zijn ook dit jaar de school- en verenigingsterreinen
en hun omgeving weer een stuk netter geworden. En dat zetten we graag in de picture!
Eind augustus 2018 werden scholen en verenigingen in de Imog-regio aangezet om zich een
jaar lang in te zetten op het voorkomen van zwerfvuil in en rond hun gebouwen en terreinen.
Naast deelnemers van het schooljaar 2017-2018 konden wij 10 nieuwe scholen en verenigingen
verwelkomen. Elke school en vereniging heeft op haar maat grote inspanningen geleverd. Elke
deelnemer maakte een actieplan op en werkte heel het schooljaar rond deze actiepunten. Niet
enkel de leerlingen en verenigingsleden, maar ook leerkrachten, directie en begeleiders staken
hun handen uit de mouwen. Minimum maandelijks werden de eigen en omliggende terreinen opgeruimd en de resultaten besproken met alle betrokkenen in de school of vereniging. Er werden
afvaleilanden, compostvaten, vuilnisbakken in de (klas)lokalen en op het terrein geïnstalleerd
en aantrekkelijk gemaakt (bv. zelf beschilderd), de nodige uitleg voor correct sorteren verzorgt.
De acties werden gepost op de claimkaart van de Mooimakers en op de websites en op de Facebookpagina’s van de scholen en verenigingen. De ouders of leden ontvingen de nodige uitleg via
de nieuwsbrief. Iedere betrokkene kreeg regelmatige updates over de geleverde inspanningen
van zijn school/vereniging.
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Na afronding van een succesvol actieplan ontvangen scholen en verenigingen een beloning naar werk. Scholen en verenigingen ontvangen een cheque van €3 per leerling of lid met een minimum van € 150 en een
maximum van €1500. We mogen en zo aan alle deelnemers in de Imog-regio belonen met in totaal € 37.917.
Ook in het schooljaar 2019-2020 wordt Operatie Proper verdergezet. Nieuwe deelnemers aan Operatie Proper
kunnen zich inschrijven op de website: http://mooimakers.be/aan-de-slag.

Imog overhandigt CO2-certificaten
Door het gebruik van compost maak je een wezenlijk verschil voor het milieu. Compostgebruik draagt bij aan
een goed bodembeleid, het sluiten van kringlopen én aan het realiseren van klimaatdoelstellingen! Dankzij
de CO2-tool van Vlaco worden de voetafdrukwinsten tegenover een referentiescenario in enkele seconden
berekend. Ideaal voor de gebruikers om mee naar buiten te komen, anderen te inspireren en aan het denken
te zetten. Met het Burgemeestersconvenant 2020 engageerden de Imog steden en gemeenten zich om de
CO2-uitstoot te verminderen. Algemeen doel: de uitstoot op het grondgebied met minstens 20 % terugdringen
tegen 2020. Het convenant is een initiatief van de Europese Commissie en heeft ook daarom een belangrijke
Europese uitstraling. Het is een mooie manier om het lokale energiebeleid te schetsen en erover te communiceren. En dat engagement is groot bij onze steden en gemeenten.
Compostgebruik draagt bij aan een goed bodembeleid, het sluiten van kringlopen én aan het realiseren van
klimaatdoelstellingen. Het aandeel duurzame bodemverbeteraars dat gemeenten inzetten in de groenvoorziening is (soms) echter nog beperkt. Vorig jaar werd 10.766 ton compost afgezet. En dat levert het klimaat heel
wat op. Een gemeente die voor haar groenvoorziening bijvoorbeeld 30 ton groencompost gebruikt, zorgt zo
namelijk voor een voetafdrukvermindering van circa 17 ton CO2-equivalenten.
De vermeden voetafdruk per ton eindproduct is 565,33 kg CO2-equivalent. De totaal vermeden voetafdruk
betekent dus 6.086.175,35 kg CO2-equivalent. Deze totaal vermeden voetafdruk komt overeen met de uitstoot
voor een afstand van 38.038.595,95 km afgelegd met een gemiddelde personenwagen en/of met de uitstoot
van 12.172,35 maal een vliegtuigreis (heen en terug) tussen Brussel en Barcelona!
Gemeente		
Groencompost afgezet		
Vermeden CO2-equivalent
Anzegem		
362.720 kg			
205.055,33 kg
Avelgem			
474.250 kg			
268.106,23 kg
Deerlijk			
764.600 kg			
432.248,86 kg
Harelbeke		
797.360 kg			
450.785,93 kg
Kortrijk			
690.660 kg			
390.448,60 kg
Kruisem			
181.840 kg			
102.799,02 kg
Kuurne			
171.860 kg			
97.157,06 kg
Spiere-Helkijn		
72.360 kg			
40.907,05 kg
Waregem		
413.440 kg			
233.804,42 kg
Wielsbeke		
30.000 kg			
16.959,80 kg
Zwevegem		1.221.700 kg			690.659,74 kg

Demo-proeven compost in openbaar groen
Er lopen momenteel demoproeven rond het gebruik van compost in openbaar groen. Het is de bedoeling om
de compost/potgrond afkomstig vanuit de eigen compostering in de praktijk uit te testen binnen het openbaar
groen van onze vennoten. Zo wordt de keten heel lokaal rond gemaakt.
In een vroegere editie deed de gemeente Zwevegem mee. Dit jaar nemen Anzegem en Avelgem deel. Bij
Avelgem wordt onze potgrond uitgetest in de gevelbloembakken aan het Gemeentehuis en het Sociaal Huis.
Bij Anzegem is dit het geval in de bloementorens die zich bevinden op Vichtseplaats.
In het najaar plannen we een om feedback te vergaren van de ervaringen en tevredenheid over de verschillende producten die getest werden, door de mensen die met de producten gewerkt hebben. Hierdoor ontvangen
we steeds zeer waardevolle, eerstelijns reacties.

Imog koopt 3 extra camera’s tegen zwerfvuil aan
Imog wil verder inzetten op het opsporen en bestraffen van diegenen die de omgeving vervuilen. Op zwarte
punten kunnen verplaatsbare camera’s worden ingezet om de daders effectief op te sporen. Imog startte in
een proefproject op, samen met de intercommunales IVIO en Mirom. Hiervoor werden alle administratieve
stappen doorlopen (positief advies politiezone, GAS-klaar maken APV, opleiden en aanstellen intergemeentelijke vaststellers, goedkeuring gemeenteraden) en werd een camera aangekocht. Tijdens het proefproject
deed Imog 100 plaatsingen volgens een verdeelsleutel van 1 plaatsing per 2500 inwoners. Vanaf april 2018 tot
eind maart 2019 werden deze 100 (in praktijk 103) plaatsingen uitgevoerd. De camera werd maximaal ingezet
in 2018 en begin 2019, met 2 à 3 plaatsingen per week. Van april 2018 tot eind februari 2019 werden 20 getuigenverklaringen opgemaakt en 47 bestuurlijke verslagen.
Effecten van het inzetten van de camera:
- De pakkans voor zwerfvervuilers en sluikstorters verhoogt. Het gevoel van straffeloosheid zal verminderen.
- Er wordt over gepraat in de pers, bij de gemeenten, de vrijwilligers en in het algemeen bij de inwoners: dit
verhoogt de sociale druk op de vervuilers.
- Gemeenten zijn vragende partij om om te werken aan de 5de pijler van het zwerfvuilbeleid: handhaving.
- Dankzij de camera van Imog worden daders effectief betrapt en beboet.
- Op locaties waar de camera meerdere malen opnieuw geplaatst werd, is het aantal sluikstorters verminderd.
Er werd een subsidiedossier opgestart en goedgekeurd voor de bijkomende aankoop en voor de uitbreiding
cameraproject tot 4 camera’s en ½ VTE voor plaatsing, GAS-vaststellingen, analyse van de beelden en het opmaken bestuurlijke verslagen. Vanuit het Subsidiebesluit kan 50% betoelaging bekomen worden bij aankoop
van camera’s voor zwerfvuilbestrijding. Er werd een nieuw subsidiedossier opgemaakt voor de aankoop van 3
bijkomende zwerfvuilcamera’s. Dit kon nu worden besteld.

