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Het recyclagepark komt naar je toe
De stad Kortrijk zet in samenwerking met IMOG een mobiel recyclagepark in dat
maandelijks zeven locaties in stad en deelgemeenten bezoekt. Op deze manier
willen we het restafvalcijfer verder naar beneden drijven. Tevens past dit project
binnen een nog betere dienstverlening op het vlak van afvalbeheer. Bij positieve
evaluatie is dit aanbod ook in andere gemeenten toegepast worden en is een uitbreiding van het aantal afvalfracties op het mobiel recyclagepark mogelijk.
We brengen het recyclagepark dichter bij de burger. Een mobiel recyclagepark
voor kleine hoeveelheden (plastic) afval strijkt éénmaal per maand neer op 7 verschillende locaties. Dit nieuw initiatief is een proefproject. Het mobiel recyclagepark wil de burgers aanzetten tot het sorteren van allerhande plasticsoorten, CD’s,
DVD’s,…. Dit soort afval komt te veel in de gewone vuilniszak terecht, wat duurder
is voor de gebruiker en waardoor het niet meer gerecycleerd kan worden.
Wat kan gratis aangeleverd worden?
• Kunststofverpakkingen die geen PMD zijn (botervlootjes, yoghurtpotjes, plastic bakjes van bijv.
champignons, blisterverpakking)
• Harde plastic voorwerpen (speelgoedonderdelen, plastic emmers, huishoudgerief,…)
• Plastic bloempotjes en plantentrays
• Plastic folies (zowel helder als gekleurd)
• Cd’s en Dvd’s
• Kurk
Op termijn is het de bedoeling om het aantal fracties die op het mobiel recyclagepark kunnen worden
binnengebracht uit te breiden. Mogelijkheden voor uitbreiding zijn bijvoorbeeld frituurolie, polystyreen (isomo) of kleine elektronica. Dit systeem levert ook een bijdrage aan de klimaatdoelstellingen:
minder restafval betekent minder verbranding en bijgevolg CO2-uitstoot. Ook sparen onze inwoners
zo kilometers uit naar de vaste recyclageparken. Minder kilometers betekent minder uitstoot van fossiele brandstoffen en bijgevolg CO2-uitstoot en fijn stof.

Kruisem kiest voor Imog
Bij een goed huwelijk worden er altijd compromissen gesloten en het beste uit beide partijen
naar boven gehaald. Ook bij een fusie tussen
twee gemeenten, elk met hun afvalbeleid en elk
met hun lidmaatschap bij een verschillende afvalintercommunale moet worden gezocht naar
de beste oplossingen.
Het is de bedoeling dat tegen 01/01/2020 voor
alle inwoners van de nieuwe gemeente Kruisem
dezelfde afvalmodaliteiten gelden.
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Tot op heden is de gemeente Zingem aangesloten bij de afvalintercommunale IVLA. Er wordt tweewekelijks restafval ingezameld met een systeem via rolcontainers, tweewekelijks PMD en papier & karton
en er is een recyclagepark. De gemeente Kruishoutem is aangesloten bij afvalintercommunale Imog.
Kruishoutem heeft een wekelijkse inzameling via restafvalzakken en ook tweewekelijks PMD en papier
en karton. Het recyclagepark is een volledig uitgebouwd diftar-park met alle fractie en weeginfrastructuur.
Om naar de inwoners toe duidelijkheid en eenvormigheid te verschaffen naar de toekomst toe, wordt
nu gekozen om te werken met 1 intercommunale. We zien dat de regelgeving en de uitdagingen in de
toekomst meer en meer specialisatie en kennis vereist. Daarom wordt geopteerd voor Imog die een
uitgebouwde dienstverlening heeft en als opdrachthoudend intergemeentelijke samenwerkingsverband voor een uitgebouwde ondersteuning en flankerend beleid voor gemeente, burger en verenigingen.
De recente ervaringen in Kruishoutem waarin qua restafdoelstellingen enorme vooruitgang is geboekt
en op 2 legislaturen is geëvolueerd van de slechtste leerling naar de beste leerling van de klas, o.a.
door invoering van het het diftar-recyclagepark, het blijven sensibiliseren van de bewoners en onze
Mooimakers-vrijwilligers. Deze laatste vrijwilligers werken participatief en verzorgen gebiedsdekkend
opruimingswerken. Een mooi voorbeeld van hoe we samen morgen mooier maken.

Chiplezer dode gezelschapdieren
Imog is een erkende inzamelplaats voor overleden gezelschapsdieren. Er zijn lekvrije zakken beschikbaar voor het aanleveren van deze dode dieren. Deze lekvrije zakken worden tijdelijk bewaard in afsluitbare recipiënten: een gekoelde en gesloten ruimte in afwachting van ophaling door Rendac.
Alle afhandelingen en administratie gebeuren volgens de wettelijke verplichtingen. De Imog installatie is 24/7 beschikbaar voor aanvoer. Heel wat
openbare diensten (politie, brandweer, …) maken van deze dienst gebruik.
Vanuit de Dierenartspraktijk Overleie te Kortrijk werd het idee voorgesteld
voor de aankoop van een chiplezer. Hiermee kunnen aangevoerde en gechipte huisdieren (honden en katten) worden geïdentificeerd via een 15
cijferig-nummer die op een website moet worden ingevoerd. Zo kunnen
we de eigenaar verwittigen wanneer nodig dat zijn huisdier is gevonden
en hem zo gerust te stellen. Dit is geen goed nieuws maar zal hem helpen
te berusten.

Impulsproject asbestcement
Een versneld asbestafbouwbeleid streeft naar een versnelling in de afbouw van alle asbesthoudende
materialen uit onze leefomgeving binnen het Vlaamse Gewest. Afbouwen betekent het gecontroleerd
en veilig ontmantelen en verwerken van de asbesthoudende materialen. Een versneld asbestafbouwbeleid grijpt in op het huidige afbouwritme want zonder ingrijpen verwachten we dat het grootste
deel van de asbesthoudende materialen pas tegen 2070 of later zal verwijderd zijn.
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Door de kostprijs van de inzameling aan huis te verlagen naar € 30 all-in voor 1.000 kg, willen we de drempel tot
deelname zo laag mogelijk houden en oproepen: “ Het is nu of nooit”! Het budget voor ondersteuning is beperkt tot
3 jaar en 150 ton (wat het eerste is bereikt) en houdt in dat elke inwoner van de Imog-gemeenten in die periode een
asbestinzameling-pakket kan kopen voor slechts €30,00. Hiermee kan tot 1.000 kg asbestcement aan huis worden
ingezameld via een BigBag. Er mogen maximum 6 Big Bags per locatie worden aangevraagd. Vanuit Ovam ontvangt
Imog hiervoor max. € 190/ ton met max 90% van de kosten, tot 150. 000 kg over 3 jaar.
Meedoen in 4 stappen
1. Download het aanmeldingsformulier op www.imog.be/asbestcement
2. Ga naar het recyclagepark van Imog Harelbeke of Imog Moen en koop een asbestplaatzak (een set met persoonlijke
beschermingsmiddelen: overall, handschoenen, FFP3-mondmasker en een handleiding krijg je gratis).
3. Bel naar het gratis nummer 0800 99 827 en maak een afspraak voor ophaling.
4 Haal je platen er met de nodige voorzichtigheid af, vul je zak volgens de instructies en bied je zak aan langs de
straatkant.
Deelname aan het project impliceert dat men akkoord gaat dat Imog bij wijze van steekproef controle kan doen op
de veiligheid van de werken.
Aanvoer naar Recyclagepark blijft mogelijk
Met kleine hoeveelheden (<100 kg – of ongeveer 5 m² asbesthoudende golfplaten) kan je 2x per jaar gratis terecht op
het recyclagepark. Voor meer dan 100 kg betaal je € 0,2/kg.

