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Inclusieve onderneming 2020
Imog werkt samen met het “sterpunt inclusief ondernemen” om mensen werkervaringskansen te geven. Het referentiebewijs is een soort kwaliteitslabel dat wordt uitgereikt door het Sterpunt, de koepelorganisatie van Werkplekarchitecten.
Een referentiebewijs bevestigt dat je bedrijf werkervaringskansen heeft gegeven aan mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt. Zo werd met Mentor samengewerkt om mensen in te zetten op de arbeidsmarkt via Job- en taalcoaching.
Het Referentiebewijs toont ook aan dat de houder, door kansen te geven, rechtstreeks bijdraagt tot de realisatie van vier
Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s):
SDG 1 – geen armoede
SDG 4 – kwaliteitsonderwijs
SDG 8 – waardig werk en economische groei
SDG 10 – ongelijkheid verminderen
Imog ontving het Referentiebewijs en kan zich in 2020 terecht een inclusieve onderneming noemen.

Asbestcement voortaan ingepakt naar het recyclagepark
Wie thuis asbestcement heeft liggen en dat graag zelf naar het recyclagepark wil brengen, kan dat ook opnieuw doen
vanaf 14 juli. Let wel, vanaf dan moet alle asbestcement op het recyclagepark veilig ingepakt zijn in een hiervoor geschikte transparante plastic inpakfolie die op de recyclageparken kan aangekocht worden.
Zo wil Imog de risico’s voor bezoekers en medewerkers inperken. De asbestcement inpakfolie kan je aankopen op alle
recyclageparken waar asbestcement wordt ingezameld. Betalen kan via de betaalzuil op het recyclagepark.
Imog biedt 2 soorten inpakplastics aan. Een buisfolie (B: 120
cm) die je kan aankopen per lopende meter afhankelijk van
de grootte van je asbestafval. Je betaalt €1,5 per lopende
meter. De uiteinden kleef je dicht met tape. Daarnaast zijn
er ook asbestcement zakken (120x120 cm) beschikbaar aan
€1,8 per stuk. Hierin kunnen ongeveer 4 platen verpakt worden. Opgepast : bij aanvoer moet je die zelf in de container
plaatsen. Een plaat weegt vlug 25 kg. Breng je na 14 juli 2020
nog onverpakt asbestcement aan, dan krijg je geen toegang
tot het recyclagepark. Hoewel asbestcement tot de rode en
dus duurste afvalgroep behoort, heeft ieder gezin jaarlijks recht op het gratis aanleveren van
200 kg asbestcement. Heb je meer dan 200 kg asbestcement, dan betaal je voor de extra kilo’s
€ 0,20 per kg.

Samenwerking Mirom : webplatform afvalpreventie
Vanuit het Uitvoeringsplan voor Huishoudelijk en Gelijkaardig bedrijfsafval worden ambitieuze doelstellingen inzake te behalen restafvalcijfer vooropgesteld. Om de prioriteiten en beleidsvoorstellen uit te werken, organiseerden Mirom Roeselare en Imog een restafvalzakkenanalyse. Hieruit blijkt er theoretisch voldoende potentieel is om de restafval doelstelling te halen. Er kan nog 26,5 kg/inw/
jaar aangeboden worden via de bestaande recyclagekanalen (PMD, P&K, Textiel, …) en via 38,7 kg/inw/jaar organisch afval kan door
thuiscompostering en strijd tegen voedselverspilling aangepakt worden.
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Imog en Mirom willen als antwoord op deze doelstelling sterk inzetten op communicatie en sensibilisering Imog en
Mirom Roeselare willen gezamenlijk een communicatiecampagne opzetten die in onze verschillende gemeenten op
eenzelfde of verschillende tijdstip opgestart kan worden die inzet op gedragswijziging.
We zien dit vooral rond volgende aspecten:
° Beter en meer sorteren vooral rond textiel, pmd, p&k
° Voorkomen van voedselverlies
° Meer mensen ertoe aanzetten om thuis te composteren en/of kippen te houden
Campagne 30% minder
Deze campagne willen we i.s.m. Mirom Roeselare ontwikkelen en in het voorjaar 2021 lanceren. Opzet is om inwoners
ervan te overtuigen dat ze met minimale inspanningen wekelijks minder restafval kunnen buiten zetten. De kapstok
van de campagne is een webplatform en wordt geflankeerd door een stickeractie, events-acties in de gemeente al dan
niet in samenwerking met verenigingen, …

Ga voor de zomerlook - gooi je afval in de vuilnisbak
Wat je ook draagt deze zomer, als Mooimaker ben je sowieso helemaal in de mode. ‘Zet je beste fashionista-beentje
voor en gooi je afval niet op de grond’, aldus de nieuwe zomercampagne van Mooimakers. Vuilnisbak vol? Neem je
afval mee naar huis! Met het mooie weer komen we allemaal graag buiten. Toen de cafés nog niet open waren, dronken we massaal onze blikjes leeg, op een picknick-deken op het gras. Gezellig, maar dat zorgde wel voor een toevloed
aan buitenshuis afval in de openbare vuilnisbakjes. Heb je afval onderweg, maar is de vuilnisbak vol? Neem je afval
dan mee naar huis.

Nieuw Afvalbeleid op maat van wie sorteert
Op 1 september treedt er in Imog een nieuw afvalbeleid in werking. Imog wil een afvalbeleid dat oog heeft voor
de toekomst. Minder restafval produceren en meer en beter sorteren; daar moeten we naartoe! Minder restafval,
betekent, minder verbranding en dus minder CO2. Het restafval dat je uitspaart door beter te sorteren, kan dan weer
ingezet worden als grondstof voor nieuwe producten. Een win-winsituatie. Om dat te kunnen realiseren hebben we
jou hulp nodig.
Wat verandert er en wat betekent dat voor jou?
Een nieuwe restafvalzak
Restafval wordt verbrand of gestort en dat heeft een veel grotere impact op het milieu dan het hergebruiken of recycleren van afval. Omdat we willen dat je niet zomaar alles in bij het restafval gooit, maken we restafval duurder en
wordt sorteren goedkoper. Dit noemen we het principe van ‘de vervuiler betaalt’. Daarnaast verandert de restafvalzak
van kleur en wordt hij kleiner.

Vanaf 1 september 2020 worden dit de prijzen voor restafvalzakken:
- Grote zak (60L): 1,70 EUR 10 per pakket: 17,00 EUR
- Kleine zak (40L): 1,00 EUR 10 per pakket: 10,00 EUR
De restafvalzakken veranderen van kleur omdat ze vanaf begin september gemaakt worden van gerecycleerd plastic.
Ze zullen niet meer wit zijn, maar grijs. Ook wordt de grote restafvalzak een stukje kleiner. Wie goed sorteert, heeft
een stuk minder restafval. De grote zakken van weleer zijn dan niet meer nodig. Ook houden we met de kleinere
restafvalzak rekening met de rug van de afvalophaler die dagelijks honderden restafvalzakken in de vuilniswagen tilt.
Door de recente initiatieven, zoals de uitbreiding van wat er in de P+MD-zakken en foliezak mag, heb je namelijk ook
zo geen grote zakken meer nodig.
Hamsteren niet nodig
De huidige zakken kan je nog gebruiken tot 30 november 2020. Koop dus niet meer zakken dan nodig. Hamsteren
heeft geen zin! Je zal volle pakken restafvalzakken kunnen inruilen mits een meerprijs bij de intergemeentelijke recyclageparken. Voor losse overblijvende zakken roepen we op om af te spreken met buren vrienden of familie.
3 afvalgroepen op het recyclagepark
Ook op het recyclagepark wordt het principe van ‘de vervuiler betaalt’ toegepast. Vanaf 1 september 2020 zal je op
het recyclagepark 3 verschillende prijzen zien. Die prijzen komen overeen met 3 afvalgroepen: de rode, de oranje en
de groene groep. Elke groep heeft zijn eigen prijs. Logischerwijs is de rode groep te vermijden en moedigen we de
groene groep aan. Wie sorteert, betaalt minder.
Vanaf 1 september 2020:
• 500 kg zacht groen/gezin/jaar gratis
• 200 kg asbestcement/gezin/jaar/gratis
Kom niet met kleine hoeveelheden naar het park. Op het betalend deel geldt een minimumtarief van € 2.
Intergemeentelijke recyclageparken (IGRP)
Om de dienstverlening op de recyclageparken nog te vereenvoudigen worden naast de recyclageparken van Deerlijk,
Waregem en Wielsbeke op 1 september 2020 ook de recyclageparken van Harelbeke, Kortrijk, Kruisem en Zwevegem
IGRPparken. Dat wil zeggen dat de aanvoermogelijkheden en de tarieven op al deze parken dezelfde zijn en dat je als
inwoner van één van deze gemeenten op alle parken terecht kan met je materiaal. Zo kan je steeds kiezen voor het
meest nabije park volgens de openingsuren die jou passen.
GROENE GROEP Gratis
> AEEA
> KGA
> Milieustraatje
> Papier & karton NU OOK GRATIS
> Recycleerbaar houtafval NU OOK GRATIS
> Hard Groenafval NU OOK GRATIS
> P+MD
> Textiel
> Glazen flessen en flacons
> Metalen
ORANJE GROEP € 0,04 per kg
> Zacht groen
> Recycleerbaar bouw- en sloopafval
> Niet Recycleerbaar houtafval
RODE GROEP €0,20 per kg
> Brandbaar restafval
> Recycleerbaar grof vuil (multistroom)
> Niet Recycleerbaar grof vuil
> Niet Recycleerbaar bouw- & sloopafval
> Asbestcement

