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Bushaltes als leefruimte! - primeur in Harelbeke
De nieuwe Vlaamse Mooimakers-campagne, waarbij we iedereen
oproepen om te doen zoals thuis (en dus geen afval op de grond te
gooien) is volop van start gegaan. Omdat ook de bushalte een beetje
je ‘thuis’ is, werden er als eye-catcher een aantal aangekleed als
leefruimte: met zetel, behang en schilderij.
Verspreid over heel Vlaanderen werden 2 weken telkens 5 bushokjes
in een nieuw kleedje gestoken. Door de goede samenwerking tussen
Imog en de Mooimakers kreeg Imog één van de primeurs: tussen 6
en 12 juni in Harelbeke op de Gentsesteenweg en tussen 13 juni en19
juni in Kortrijk - in de Zwevegemsestraat.

Sprinklerinstallatie te Harelbeke
Afvalverwerkingsinstallaties hebben een verhoogd risico op brand. Op de site in Moen zijn daarom de loodsen uitgerust met een sprinklerinstallatie. Op de site in Harelbeke zijn de sorteerinstallatie en het stortplatform momenteel nog enkel uitgerust met muurhaspels als blussingsmiddel.
Vanuit voorgaande insteken en ervaringen werd beslist het stortplatform en de sorteerinstallatie
in Harelbeke eveneens uit te rusten met een voor dat risico specifieke brandblusinstallatie.

Erkenning Fost plus
De interregionale verpakkingscommissie heeft i.s.m. de drie Gewesten een wijziging van erkenning van Fost plus voorbereid. Een belangrijk element daarin was het versneld invoeren van
scenario’s voor inzameling van alle plastic verpakkingen. Als gemeenten of intercommunales
plastics inzamelen via één van deze drie scenario’s, dan zou het principe gelden dat Fost plus
hen hiervoor moet vergoeden.
Middels de voorliggende wijziging zou Fost plus tegen eind 2019 in heel België moeten instaan
voor de organisatie van de inzameling van alle verpakkingsplastics door het invoeren van drie
nieuwe inzamelscenario’s in de erkenning:
-

Een geharmoniseerde inzameling van alle restplastics van verpakkingen huis aan huis en/of
op de recyclageparken;
Alle harde plastics toelaten in de PMD-zak, aangevuld met een aparte inzameling van plastic
folies huis aan huis en/of op de recyclageparken;
Een uitbreiding van de P-fractie van de PMD-zak tot alle huishoudelijke verpakkingsplastics.

De keuze van scenario ligt daarbij bij de intercommunale. Voor de lokale besturen was de goedkeuring van deze wijziging van de Fost plus-erkenning van groot belang. Hoe sneller hierover
duidelijkheid was, hoe vlugger lokale besturen en afvalbedrijven zich hierop kunnen voorbereiden. Daarenboven geeft dit ook voor Fost plus duidelijkheid over hun verantwoordelijkheden
voor de toekomst.
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Warmtennetten, stand van zaken
De aanleg van het warmtenet Infrax en Eandis startte in april 2017. In
tegenstelling tot de oorspronkelijke plannen, startten de werkzaamheden op het einde van het warmtenet en komen de distributienetbeheerders stroomopwaarts. De werkzaamheden bij Imog zullen
danook als laatste uitgevoerd worden.Deze wijziging komt door de
Leiewerken met een aanpassing sluis en geplande verbreding ter
hoogte van Nerva. De timing van de onderdoorboring van de Leie is
gewijzigd ten opzichte van de oorspronkelijke plannen omwille van
de plannen van W&Z om de Leie te verbreden ter hoogte van Nerva
en Imog. De warmtelevering is dan ook uitgesteld voor Kuurne ten
vroegste november 2017 en voor Harelbeke na stookseizoen 2017
(juni 2018) Op de site bij Imog stelden we intussen alles af. De wegenis en burgerlijke bouwkunde zijn zo goed als afgewerkt, evenals de technische infrastructuur van het Imog-warmtenet, zoals het uitkoppelen, de warmtewisselaars, warmtepompen, expansievaten en demiwater. De aankoop van de warmtebuffer wordt uitgesteld tot er voldoende
warmtevraag is zoals boven beschreven.

Afwerking stortplaats en nazorg
Na de toekomstige beëindiging van de stortplaatsactiviteiten, treedt een periode van nazorg
in werking. Deze bedraagt ten minste 30 jaar en vangt aan op datum van het proces-verbaal
van de toezichthoudende overheid houdende vaststelling van de definitieve afwerking van de
stortplaats. De nazorgactiviteiten omvatten onder andere de instandhouding en het onderhoud
van de infrastructuur, de regelmatige controle van de toestand van de afwerkingslagen, het drainagesystemen, ontgassingsinfrastructuur, de meetputten voor grondwater met inbegrip van het
uitvoeren van de in de vergunning opgelegde controles en metingen;
In samenwerking met onze externe stortplaatsdeskundige ABO Group (Ecorem), wordt momenteel een nazorgplan en aanvulling op het masterplan voorbereid, die met de bevoegde overheden naar haalbaarheid zal afgetoetst worden.
Een klein deel van de uitbreiding van de stortplaats is volgestort. Voor de werking van de strotgasmotor waarbij het stortgas wordt opgevangen en afgeleiden is afwerking onontbeerlijk. Er
wordt een marktbevraging ingericht voor het aanleggen van deze eindafwerking. De werken
met een raming van € 412.750 zullen door eigen diensten, samen met de deskundigen van het
studiebureau Pollux worden opgevolgd.
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