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OPROEP : Week van de Handhaving

Kom onze ‘recyclagepark academy’ vervoegen

Vorig jaar vond de Week van de Handhaving plaats,
waarbij een week verhoogde aandacht en pakkans
was voor overtreders van zwerfvuil. Dit jaar willen we
graag nog meer gemeenten en politiezones over de
streep trekken om mee te doen.

Heb je een hart voor het milieu? Kom je graag onder de mensen? Word je graag ingezet wanneer het
jou past? Lijkt een job op het recyclagepark iets voor
jou? Ben je op zoek naar een job tijdens het weekend
en de vakantieperiodes? Ben je student of gepensioneerde? Kan je alle vragen met JA beantwoorden?
Dan ben JIJ de persoon die we zoeken!

Op dinsdag 18 april 2017 vindt hiervoor een briefing
plaats in de witte zaal van cc De Spil te Roeselaere.
Een aparte uitnodiging volgt per brief
De doelgroep voor de workshop zijn nieuwe partners:
• Steden en gemeenten die nog geen (actieve) bijdrage leverden in 2016
• Steden en gemeenten die wel al een (beperkte)
bijdrage leverden, maar nu ook andere diensten
in hun bestuur willen engageren (bv. technische
dienst, groendienst) of een andere collega als contactpersoon aanduidden (die nog niet vertrouwd is
met het project)
• Andere organisaties (sociale economie, UNIZO,
Bouwunie, Wielerbond,…).

Imog wil haar parkwachtersteam uitbreiden met een
poule van werkkrachten die tijdelijk tewerkgesteld
kunnen worden op de recyclageparken van Imog en
dat overwegend tijdens weekends, vakantieperiodes
en brugdagen. Na een korte opleiding word je, wanneer het jou past, ingezet als ondersteuning bij onze
recyclageparkwachters. Bij ziekte, verlof of tijdens
piekmomenten op de parken zal je opgebeld worden.
Jij beslist zelf of je al dan niet ingaat op de vraag en
kiest het park en het moment van jouw keuze.

Doel van dit infomoment is de nieuwe partners te informeren over het project en hen warm te maken via
hun dienst mee te werken aan de handhavingsweek.

Gezamenlijke infovergadering
In mei en juni 2017 organiseren de vier intercommunales Imog, Leiedal, Psilon en WIV hun algemene
vergadering waarbij het jaarverslag en de jaarrekeningen op de agenda staan. Samen met hulpverleningszone Fluvia organiseren we vooraf een gezamenlijke
informatievergadering om u als gemeente- of provincieraadslid uitgebreid te informeren over de agendapunten van onze algemene vergadering.
We nodigen graag alle mandatarissen uit onze regio
uit op deze gezamenlijke informatievergadering die
doorgaat op dinsdag 28 maart 2017 om 19u in het
stadhuis van Waregem.
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Agenda:
• Verwelkoming door Gouverneur Decaluwé
• Professionele communicatie bij overtredingen
• Toelichting communicatiemateriaal
• Voorbeeld actie en goede praktijke op het terrein

Neem contact op met Imog via personeel@imog.
be. De sollicitaties dienen ons te bereiken tegen
24/03/2017

Actieweek Grote Lenteschoonmaak
Is het lente? Bijna. Eerst willen we nog eens allemaal
de handen uit de mouwen steken en onze omgeving
kraaknet maken. Imog roept alle scholen en verenigingen op om in die week een zwerfvuilopruimactie te
organiseren. Wij voorzien inzamelrecipiënten, handschoenen, grijptangen, veiligheidshesjes voor alle
deelnemers.
De actieweek wordt ondersteund door een radiospot
en een facebook-campagne. Alle opruimacties zijn
terug te vinden zijn op de actiekaart van www.indevuilbak.be. Ook in onze Afvalkrant van maart werden
alle acties in de Imog-gemeenten opgelijst die op dat
moment gekend waren, zodat inwoners van die gemeenten kunnen aansluiten bij bestaande initiatieven.
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