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Coachingprojecten Zwerfvuil
Straatvuilnisbakken zijn erg belangrijk in de strijd tegen zwerfvuil. Met de juiste vuilnisbak op de
juiste plaats willen we de gemeenten nog netter maken. Daarom wordt momenteel in kader van
het coachingtraject in de gemeenten gewerkt aan een vuilnisbakkenplan.
Hoe doen we dat?
• Inventarisatie: waar staan er vuilnisbakken en staan ze op een goede locatie?
• Meten: welke vuilnisbakken zijn vaak leeg of overvol? Waar ligt er afval naast de vuilnisbakken?
• Plannen: welke vuilnisbakken minder of vaker legen? Welke vuilnisbakken vervangen,
verplaatsen, verwijderen? Waar moeten er bijkomen?
• Doen: we voeren de voorstellen uit en we meten het effect van de wijzigingen.
Als voorbeeld halen we het sportpark in Kuurne aan. Het sportpark heeft zijn eigen categorie van
gebruikers en verdient daarom een specifieke aanpak. We voeren de mogelijkheid in om op het
sportpark PMD en restafval gescheiden in te zamelen. Ook komen in het sportpark sensibilisatieborden en worden verschillende acties ondernomen:
- 6 vuilnisbakken krijgen een waarschuwingsbord: “dit is een vuilnisbak, geen huisvuilbak”,
- 7 bedankingsborden worden geplaatst aan de vuilnisbakken,
- 12 niet gebruikte vuilnisbakken worden weggenomen gezien het een foute locatie is.
- 9 vuilnisbakken worden vernieuwd omdat de huidige stuk of slecht zichtbaar zijn,
- 1 vuilnisbak wordt bijgeplaatst,
- 4 vuilnisbakken worden verplaatst naar een logischer locatie,
- Vuilnisbakken waarvan de inwerpopening te groot is, zullen verkleind worden.
Bij het uitvoeren van het actieplan is het belangrijk dat de gemeente verder blijft monitoren. Zo
zal er opnieuw gemeten worden na de veranderingen. Aan de hand van die resultaten evalueren
we de genomen acties om nog een beter zicht te krijgen op het gebruik van de vuilnisbakken.
Dit verhaal wordt dus zeker vervolgd en we communiceren verder over de volgende stappen.
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Textielinzameling, een regionaal verhaal
De selectieve inzameling van oud textiel (dit is ruimer dan oude kledij) is goed voor het milieu en
draagt in hoge mate bij tot minder restafval, meer hergebruik en meer recyclage.
Er zijn heel veel spelers op de markt die dit inzamelen. De gemeenten beslisten vanuit de statutaire bevoegdheidsoverdracht, dat Imog het aangewezen kanaal is om invulling te geven aan
een regionale aanpak. Imog richtte volgens de EU richtlijn een nieuwe overheidsopdracht in
met een opsplitsing tussen de reguliere economie (51%) en een perceel met een voorbehouden
opdracht voor de sociale economie en lokaal hergebruik (49%). Voor beide percelen waren er
3 offertes. Op basis van de gunningscriteria werd Hulpzorg nv vanuit de reguliere economie en
Kringloopcentrum Zuid-West-Vlaanderen als voorbehouden opdracht voor de sociale economie
weerhouden.
We opteren om in plaats van in elke gemeente de 2 organisaties apart rond te laten rijden, om
de inzameling te optimaliseren. De adressen werden zo verdeeld over de 2 percelen in de 11
gemeenten, zodat er zoveel mogelijk kon worden geclusterd. De totale doelstelling zoals hierboven vermeld, blijft behouden.

Daarnaast gebeurt de inzameling op alle recyclageparken via het Kringloopcentrum. Dus in elke
gemeente kan de inwoner kiezen tussen reguliere en sociale economie. We bekijken dit project
dus best regionaal en niet per straat/wijk of (deel)gemeente. Laten we samen zoveel mogelijk
oude textiel inzamelen, hergebruiken en recycleren

Voedsel dient om op te eten
De Imog-gemeenten staan voor een grote uitdaging naar aanleiding van de nieuwe doelstellingen voor het restafvalcijfer. In 2018 werden alle gemeenten ingedeeld volgens de nieuwe
Belfius clusters (OVAM) met corresponderende doelstellingen voor het restafvalcijfer. Voor de
Imog-regio betekent dit dat er tegen 2022 maar 147 kg/inwoner/jaar aan restafval mag ontstaan.
Ter vergelijking in 2018 zamelden wij nog 153 kg/inwoner/jaar aan restafval in. Om duidelijk te
weten te komen hoe wij deze ambitieuze doelstelling in onze regio kunnen bereiken, heeft Imog
een restafvalanalyse voor de Imog-regio laten uitvoeren.
Het doel van de restafvalanalyse was om een gedetailleerde studie van de samenstelling van
de huisvuilzak in het werkingsgebied van Imog op te stellen. De resultaten moeten ons inzichten
verschaffen in het aandeel recycleerbare fracties alsook om bepaalde tendensen in de huisvuilsamenstelling te achterhalen. De resultaten van de restafvalanalyse geven zo input voor de
prioriteiten in ons nieuw ondernemingsplan 2019-2025.
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Voor het vaststellen van de samenstelling van de restafvalzakken werd er een gestratificeerde steekproef
genomen in de Imog-gemeenten. De metingen werden in het voor- en najaar van 2018 uitgevoerd. Alle fracties in het restafval werden gesorteerd volgens een duidelijke sorteerwijzer: Organisch afval, glas, metaal,
kunststoffen, inerte materialen, hout, textiel, … Hierbij werd ook een onderscheid gemaakt tussen verpakt en
niet-verpakt en bij het organisch afval ook tussen geopende en ongeopende verpakkingen.
Uit de resultaten van de restafvalanalyse blijkt dat er nog 26,5 kg/inwoner/jaar of 6,5 miljoen kg/jaar aan recycleerbare materialen in de restafvalzak belanden (P+MD, papier en karton, textiel, glas, …), terwijl hiervoor al
selectieve inzamelsystemen in onze regio bestaan.
Daarnaast is er ook een grote organische fractie, waarvan een groot deel eigenlijk voedselverliezen zijn die
gemakkelijk uit de restafvalzak kunnen worden gehouden door bv. thuiscompostering en slim aankopen en
bewaren. De eigen voedselverspilling wordt vaak onderschat. Dat is ook niet vreemd omdat het meestal om
kleine hoeveelheden gaat. Maar per jaar loopt dat wel flink op. Gooi je 1 kilo voedsel weg, dan gooi je in feite
bijna anderhalve liter benzine aan energie in de prullenbak. En het is jammer van het geld: per jaar verdwijnt
er gemiddeld 330 euro in de vuilnisbak.
De restafvalanalyse heeft aangetoond dat er veel voedsel in onze regio wordt verspild: Gemiddeld word 21,5%
of 28,2kg/inwoner/jaar aan voedsel verspild. Dit is 6,9 miljoen kg voedsel per jaar dat wordt verspild én dit
alleen al in de Imog-regio!
In totaal kan in de Imog-regio in theorie dus nog 65,2 kg/inwoner/jaar uit de restafvalzak bespaard worden
indien iedere inwoner de huidige bestaande inzamelkanalen gebruikt voor de recycleerbare fracties (26,5 kg/
inw/jaar minder restafval) en organisch afval zoveel mogelijk thuis composteert (38,7 kg/inw/jaar minder restafval) en inzet op het vermijden van voedselverliezen. Dus de ambitieuze afvaldoelstellingen zouden voor elke
inwoner haalbaar moeten zijn.

50 jaar Imog
Op 9 september 2019 bestaat Imog exact 50 jaar. Dit laten we niet
ongemerkt voorbijgaan. Gedurende de maand september worden
diverse activiteiten gepland : een academische zitting op 9/9/2019
in de schouwburg van Kortrijk, een familiedag voor medewerkers
en vrijwilligers op 15 september in Transfo Zwevegem en natuurlijk
de Open Bedrijvendagen op 4 oktober te Harelbeke als in Moen.
Meer info volgt.

