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Ophaling en ontmanteling matrassen, samenwerking Valumat
Geen idee wat je moet aanvangen
met je oude matras?
Geef ze gratis af op het recyclagepark.
De Vlaamse overheid moedigt de
recyclage van oude matrassen aan zodat
deze niet langer op het milieu wegen.
Van zodra je een oude matras vervangt,
breng je deze zo snel mogelijk naar het
recyclagepark. Snij de matras niet in
stukken en breng ze vooral droog binnen.
Laat ze dus niet dagenlang buiten in weer
en wind liggen. BELANGRIJK: je kan
je oude matras gratis afgeven op het
recyclagepark.
Overigens bij de aankoop van een nieuwe
matras aanvaarden sommige verkopers
gratis je oude exemplaar.

Door de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid
die sinds 1/01/2021 in voege is gegaan, zijn producenten
van matrassen nu ook verplicht om naast het verkopen
ervan ook matrassen terug in te zamelen en toe te leiden
naar verwerking. Het beheersorgaan VALUMAT is in het
leven geroepen om invulling te geven aan deze nieuwe
verplichting voor producenten en tussenhandelaars.
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Imog heeft op vandaag reeds meer dan 20 jaar ervaring
met het selectief inzamelen van matrassen via haar recyclageparkwerking en via de grofvuilphaling aan huis.
Op die manier werd een ruime expertise verworven in de
materie om vorm te geven aan de meest wenselijke werkwijze voor afvoer van een geschat jaarlijks tonnage van
200 ton.
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Vanuit Valumat werd i.s.m. Interafval een voorstel tot samenwerkingsovereenkomst opgemaakt die kan gebruikt worden om de inzameling en overslag vorm te geven. Op basis
van een modellastenboek kunnen intercommunales ook invulling geven aan een correcte recyclage van ingezamelde
matrassen. De Imog raad van bestuur keurde deze bestekken goed, waardoor de markt kan bevraagd worden om de
bestaande werking via de terugnameplicht te bestendigen.
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Geplande stilstand verbrandingsinstallatie met Covid19 maatregelen
De shutdown loopt van 7 juni tot en met 25 juni. Wist je
dat tijdens een shutdown dagelijks gemiddeld 70 externe
contractoren op de site aanwezig zijn? Dit vergt een pak
maatregelen om de veiligheid in goede banen te leiden.
Deze veiligheidsmaatregelen worden intern en extern
toegelicht op de veiligheidscoördinatievergadering.
Ook tijdens deze editie nemen we de nodige preventiemaatregelen om besmetting en/of verspreiding van het
coronavirus te voorkomen. Samen met Mensura zetten
wij in op sneltesten. Die gaan door op dinsdagen en vrijdagen : iedere contractor op de site is verplicht om een
sneltest af te leggen op die dag. De sneltest wordt afgenomen door een zorgkundige van Mensura.
We respecteren te allen tijde de privacy van personen en
gaan respectvol om met medische en andere persoonsgegevens. Anderzijds moeten we ook rekening houden met het
belang van transparante en snelle communicatie als het over mogelijke verspreiders van het COVID-virus gaat.
Mensura zal de test afnemen en zal het resultaat telkens zelf meedelen aan de betrokken persoon. Bij een positieve test
wordt deze persoon direct door de arbeidsarts (in dit geval een permanentie-arts van Mensura) in isolatie gezet. De arts
geeft de te nemen maatregelen mee aan deze persoon en zorgt voor de nodige documenten. Vervolgens doet Mensura
samen met Imog de risicoanalyse en contact tracing op de werkvloer.
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De Imog-medewerkers aanwezig in de verbrandingsinstallatie zijn niet verplicht, doch vragen we met aandrang om ook een sneltest te ondergaan op die dagen. Want ook imog-medewerkers willen geen collega’s
van de contractoren besmetten.
De kosten van deze test worden gedragen door Vlaamse overheid (de test) en Imog (het nemen van de test
door een verpleeegkundige en de eventuele opvolging van de arbeidsarts).

Samenwerking met hulpverleningszone zorgt voor extra dienstverlening
Vorig jaar raasden er opvallend veel stormen
over onze regio, met heel wat wateroverlast
tot gevolg.
Daarom slaan brandweerzone Fluvia en Imog
de handen in elkaar. Woon je in een regio die
overstromingsgevoelig is? Haal dan vanaf
eind juni gratis je zandzakjes op het recyclagepark.
De zandzakjes zijn beschikbaar op alle recyclageparken van de Imog regio, behalve in
Zingem en Vichte.
Er ligt ook een voorraad in Imog Moen en
Imog Harelbeke, waar elke inwoner uit de
Imog-regio welkom is.
Praktisch:
-

Een zandzakje weegt ongeveer 17 kg.

-

Gebruik je ze niet meteen ? Stockeer ze dan op een droge plaats.

-

Bij extreem weer kan de vraag groot zijn, het is dus mogelijk dat de stock uitgedeeld is. We doen ons
best om binnen de 24 uur een nieuwe voorraad beschikbaar te hebben, intussen kan je terecht op de
andere intergemeentelijke recyclageparken.

-

De zandzakjes worden gratis ter beschikking gesteld aan particulieren en verenigingen, maar om zoveel mogelijk mensen uit de nood te helpen, vragen we om niet te hamsteren. Daarom ook zal het
afhalen van zandzakjes op het recyclagepark met je e-ID geregistreerd worden.

-

Zandzakken kunnen hergebruikt worden zolang ze niet gescheurd zijn. Laat ze na gebruik goed uitdrogen voor je ze stockeert. Wil je er toch van af ? Dan hoort zand bij recycleerbaar bouw- en sloopafval
(aan €0,04/kg)

