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IGRP (Intergemeentelijke recyclageparken), aanpassingswerken
Om de dienstverlening op de recyclageparken nog te vereenvoudigen worden
naast de recyclageparken van Deerlijk, Waregem en Wielsbeke op 1 september ook de recyclageparken van Harelbeke, Kortrijk, Kruisem en Zwevegem
IGRP-parken. 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. Je kiest gewoon het meest nabije park volgens de
openingsuren die jou passen. De aanpassingswerken aan de recyclageparken
zijn volop aan de gang. Dit vraagt een enorme logistieke uitdaging. Zo worden stap voor stap alle recyclageparken uitgerust met de nieuwe Diftar software, weegbruggen worden verplaatst, nieuwe leidingen worden voorzien...
Onlangs werd het recyclagepark van Zwevegem aangepakt. In een latere fase
volgen nog Anzegem Moen, Rollegem, Heule en Harelbeke. In Avelgem zijn
aanpassingswerken gepland, de tarieven en intergemeentelijke werking zijn
na de werken van toepassing.

Operatie Proper: een beloning van € 41.520 voor scholen en verenigingen.
Operatie Proper is er voor scholen en verenigingen die gemotiveerd zijn om de handen uit de mouwen te steken voor propere eigen
terreinen en een nette buurt. Zo maken ze ook van hun gemeente een propere en mooie gemeente.
Voor het derde jaar op rij riep Imog bij de start van het schooljaar scholen
en verenigingen op tot deelname aan Operatie Proper 2019-2020. Imog
ondersteunde haar deelnemers om hun duurzaam project uit te werken
met opruimmateriaal en educatieve pakketten. Na afloop van het project
werden alle deelnemers bedankt voor hun volgehouden inspanningen
met beloningen tussen €150 en €1500 afhankelijk van het aantal leerlingen of leden. Ondanks het vroegtijdig afronden van dit project door
corona, werd er ook dit jaar duchtig gepoetst, gecontroleerd en gecommuniceerd. Een gans schooljaar lang organiseerden 41 scholen en 9 verenigingen in de Imog-regio op de eigen terreinen en daarbuiten heel wat
acties om het rondslingerende zwerfvuil terug te dringen. Ze dachten na
over een degelijk vuilnisbakkenplan, over hoe ze wegwerpverpakkingen
konden vermijden en kraantjeswater promoten... Het ene initiatief had al
meer succes dan het andere, maar al bij al werden de terreinen netter.
De Mooimakers mochten in de Imog-regio dan ook € 41.520 wegschenken aan die 50 “mooie” scholen en verenigingen. Door de corona-problematiek kon geen gemeenschappelijk overhandigingsmoment worden
georganiseerd, maar werden alle scholen en verenigingen persoonlijk op
de hoogte gebracht. Hopelijk kunnen we iedereen samenbrengen bij de
start van de volgende ‘Operatie Proper’

Een nieuw afvalbeleid op maat van wie sorteert
We kondigden het al eerder aan : Op 1 september 2020 schakelt Imog over naar een nieuw afvalbeleid. 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. Hieronder zetten we de belangrijkste aanpassingen op een rij.
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Nieuwe recributies op de recyclageparken: 3 eenvoudige afvalgroepen op het recyclagepark (GROEN - ORANJE en
RODE groep) Vanaf 1 september 2020 zal je op de recyclageparken 3 verschillende prijzen zien. Het afval uit de groene
groep is gratis voor particuleren. Vanaf 1 september behoren papier & karton, hard groenafval en recycleerbaar hout
ook tot de groene afvalgroep. Het afval uit de oranje groep wordt bijna de helft goedkoper : € 0,04 / kg voor zacht
groenafval, boomstronken en niet recycleerbaar houtafval. Voor zacht groenafval is er bovendien een quotum van
500 kg per gezin gratis aanvoer mogelijk. In de praktijk betekent dit veelal de volledige gemiddelde jaaraanvoer van
fijn tuinafval zoals gras en haagscheersel. De rode groep behoudt het tarief van € 0,20 / kg voor grof vuil (recycleerbaar, brandbaar of te storten), niet recycleerbaar bouw- en sloop afval. Ook asbestcement valt hieronder, maar er geld
een quotum van 200 kg/gezin gratis aanvoer per jaar.
Een nieuwe restafvalzak: Omdat we willen dat je niet zomaar alles bij het restafval
gooit, maken we restafval duurder en wordt sorteren goedkoper. Dit noemen we het
principe van ‘de vervuiler betaalt’. Wie goed sorteert, zal minder betalen. Daarnaast verandert de restafvalzak van kleur en wordt hij kleiner. Hiermee hebben we aandacht voor
de ergonomie van de ophaler. De grijze kleur benadrukt dat de zak grotendeels bestaat
uit gerecycleerde plastiek.
Vanaf 1 september 2020 worden dit de prijzen voor restafvalzakken:
> Grote zak (60L) 17 EUR voor 10 st in een pakket
> Kleine zak (40L) 10 EUR voor 10 st in een pakket
Hamsteren is niet nodig. Tegen 1 september zie je de nieuwe restafvalzakken verschijnen
in de winkels. De oude zakken worden nog opgehaald tot eind november 2020. Daarna
worden ze niet meer meegenomen. Heb je nog volledige pakken oude zakken over die je
voor die tijd niet meer kan opgebruiken, dan kan je ze per pak inruilen tegen de nieuwe
afvalzakken (mits betaling van de meerprijs). De exacte locaties worden tijdig kenbaar
gemaakt.

VEA keurt energieplan Imog goed
Volgens VLAREM II, Afdeling 4.9.1. is IMOG te Harelbeke verplicht om in het bezit te zijn van een energieplan volgens de
bepalingen van het Energiebesluit van 19 november 2010. Dit plan dienst ook om de vijf jaar geactueliseerd en door
het VEA (Vlaams Energie agentschap) gevalideerd te worden.
Het energieplan onderzoekt de maatregelen die het energieverbruik en -productie verder geoptimaliseert. De nieuw
geïdentificeerde maatregelen worden verder bestudeerd om na te gaan of ze technisch en economisch haalbaar zijn.
In het implementatieplan werden geen maatregelen op korte termijn weerhouden. Gelet op bovenstaande werd op
18 mei door het Vlaams Energieagentschap het Imog-energieplan conform verklaard.

Stilstand verbrandingsinstallatie corona-proof
Op 7 juni startte de geplande stilstand in de verbrandingsinstallatie voor een periode van 3 weken. Er werken tegelijkertijd 27 verschillende ondernemingen op onze site met dagelijks gemiddeld bijkomend 65 externe medewerkers.
Daarom werden extra maatregelen genomen om in kader van de bestrijding van COVID 19 mogelijk contact en besmetting zo veel mogelijk te vermijden. Externe arbeiders zullen zo min mogelijk in contact komen met elkaar en met
onze medewerkers. Er zal zeer streng opgetreden worden tegen overtredingen in welke vorm dan ook.

