Nieuwsbrief

Maart 2020 - Corona Special
Respect en dankbaarheid voor onze werknemers
Ook voor Imog zijn het heikele tijden. Er zijn heel wat mensen waar iedereen tijdens deze corona-crisis
op rekent. Naast de zorgverlening en de voedingswinkels wordt ook de afvalophaling- en verwerking
beschouwd als een essentiële dienst. Heel wat mensen rekenen op ons in deze heikele tijden. Imog is
namelijk een publiek bedrijf met een maatschappelijke taak die er, zeker nu, moet zijn voor de gehele
bevolking.
Ondanks mogelijkse ziekte-uitval door de coronacrisis is de werklast gestegen. Nu de recyclageparken
gesloten zijn, stijgt immers de hoeveelheid afval (papier en karton, blauwe zakken en foliezakken) die
de inwoners aan huis aanbieden. De noodzakelijke veiligheidsmaatregelen vertragen eveneens de dagelijkse taken. Ondanks alles probeert Imog om de afvalopaling aan huis door te laten gaan. Dat kan
enkel dankzij de inzet van onze medewerkers. Daarom roept Imog op haar website en via Facebook
de inwoners op om respect te tonen en de werklast niet extra te verhogen door afval aan het gesloten
recyclagepark, bij de glasbollen of bij textielcontainers achter te laten. We vragen ook aandacht voor
de gezondheid van onze medewerkers: papieren zakdoeken horen niet bij papier en karton, maar in
een gesloten zak bij het huisvuil. We zijn trots op onze medewerkers dat zij in deze moeilijke tijden alles
in het werk stellen om onze dienstverlening te garanderen.

Imog neemt maatregelen n.a.v. Coronavirus
De Federale en Vlaamse Regering hebben de afgelopen dagen maatregelen uitgevoerd om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan. Tegelijkertijd hebben zij benadrukt dat een aantal belangrijke sectoren, waaronder afvalbeheer, moeten blijven werken. Imog volgt deze richtlijnen nauwgezet op en blijft dit ook doen de komende weken.
Het onthaal werd fysisch gesloten, onze diensten zijn wel telefonisch en via mail bereikbaar. De site
Moen is enkel voor bedrijfsafvalklanten open op weekdagen. Alle opleidingen, info-avonden, bedrijfsbezoeken en zwerfvuilacties werden opgeschort. De impulsactie met bronophaling van asbestcement
wordt uitgesteld, om de persoonlijke beschermingsmiddelen die hiervoor werden voorzien, te reserveren in de strijd tegen het coronavirus . Thuisleveringen van bestellingen zoals compost, … worden
niet prioritair behandeld en kunnen dus vertraging oplopen. Ook alle kring(loop)winkels van Herwin
in Vlaanderen sluiten vanaf 18 maart. (Ze waren eerder al in het weekend gesloten).
De levering van huisvuilzakken aan de verkooppunten gaan gewoon door. Hamsteren is niet nodig. Is
je normale verkooppunten gesloten of de voorraad voorlopig op: hier vind je alle verkooppunten (ook
supermarkten en voedingswinkels) terug : https://www.imog.be/locaties/
Elke ochtend overlegt de coördinatiecel corona. Bij wijzigingen in de dienstverlening, brengen we
onze gemeenten en steden onverwijld op de hoogte. We zetten ook al onze communicatiekanalen
in om onze inwoners zo spoedig mogelijk te verwittigen: op onze website is steeds de laatste stand
van zake terug te vinden. Verder communiceren we via Facebook, via de media (persberichten), via
berichten op de app Recycle! en via onze nieuwsbrieven. We bedanken jullie alvast om onze berichten
mee te helpen verspreiden.
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Ophalingen aan huis gaan voorlopig door
De ophaaldiensten van restafval, PMD en papier & karton werken tot nader order hun rondes af, zoals voorzien op de
ophaalkalender. Ook de ophaling van de tuinafvalbakken verloopt voor onze abonnees normaal. De glasbollen en
textielcontainers worden geledigd zoals voorzien. De afvalzakken vormen geen extra risico. Coronavirussen verspreiden zich vooral via mensen en dieren, buiten het lichaam kunnen ze niet goed overleven. We roepen de inwoners
wel op om de zakken goed dicht te knopen. Imog streeft ernaar om alle afvalophalingen aan huis te laten doorgaan.
Indien er op een bepaald moment toch onvoldoende chauffeur-laders en laders zouden zijn, dan zal Imog voorrang
geven aan op de ophaling van restafval en de tuinafvalbakken. Inzamelingen van blauwe zak, folie zak en papier/
karton zullen dan mogelijks niet kunnen doorgaan.
Indien er inzamelingen zouden wegvallen, dan verwittigen we onze gemeenten en steden zo spoedig mogelijk. Ook
trachten we onze inwoners zo spoedig mogelijk te informeren via al onze communicatiekanalen.

De recyclageparken werden gesloten
De kern van alle beleidsdoelstellingen momenteel is: alle niet essentiële verplaatsingen vermijden. Vlaams minister
van Omgeving Zuhal Demir heeft op 17 maart beslist om alle recyclageparken met onmiddellijke ingang te sluiten
tot nader order omdat de social distancing niet kan gegarandeerd worden. De sluiting van de recyclageparken met
onmiddellijke ingang is hier slechts een klein onderdeel van over hoe we samen deze crisis solidair moeten aanpakken. Ook Imog neemt deze versterkte maatregelen op om kwetsbare groepen te beschermen en om de verspreiding
van het coronavirus in te perken en te vertragen. Het zijn maatregelen om situaties te vermijden waarbij veel mensen
samenkomen en zo de kans op een contact tussen een mogelijke besmette persoon en gezonde personen te verminderen.
De federale regering bij monde van het Nationaal Crisiscentrum bevestigde deze beslissing, gezien de verplaatsing
naar het recyclagepark geen essentiële noch cruciale verplaatsing is.

Waarheen met groenafval
Het feit dat mensen verplicht thuis zitten, zet hen er blijkbaar toe aan om aan de slag te gaan in de tuin of het huis op
te ruimen en zorgt voor een (niet dringende) toevloed in tijden waar we teveel verplaatsingen net proberen te voorkomen. Maar wat doe je met je gras nu je niet op het recyclagepark terecht kan?
• De inzameling aan huis met de abonnementsservice van de tuinafvalbakken blijft momenteel aangehouden. Deze
kunnen inderdaad online worden aangevraagd en geleverd : https://www.imog.be/diensten-en-educatie/voor-gezinnen/tuinafvalbak/ Nieuwe tuinafvalbak klanten nog steeds welkom.
• Start met thuiscomposteren.
• Een andere tip ... Sam Gooris zong het al ... Laat dat gras maar groeien. Voor even kan dat geen kwaad.
• Maar je kan ook kiezen voor mulchmaaien, je gras als mulchlaag gebruiken voor je borders in de tuin of je kippen
een handvol grasmaaisel geven om in rond te hossen. Je leest er meer over op de website van Imog via https://bit.
ly/33PyJHe

Ons voorstel is dus om uw gras voorlopig niet af te rijden, uw groenafval thuis bij te houden, te mulchen onder verschillende planten of thuis te composteren. De principes van de natuurlijke tuin zorgen voor minder afval. Hier vindt
u een mooie brochure rond grasbeheer in de kringlooptuin. https://www.imog.be/uploads/media/Brochure_grasbeheer_in_de_kringlooptuin.pdf

