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HOKA wordt een eigen verwerkingsverhaal
Door een dambreuk bij de Franse vestiging van Tereos Escaudoeuvres in Cambrai is er een enorme
vissterfte op de Schelde. De Vlaamse Watermaatschappij (VMM) meldde dat het zuurstofgehalte er
gedaald was tot nul.
Imog heeft reeds geruime tijd een HOKA dienstverlening : een erkende inzamelplaats voor dode gezelschapsdieren voor afvoer via Rendac. In overleg met
Ovam werd gesteld dat de eigen verbrandingsinstallatie performant genoeg is voor dezelfde eindverwerking. Imog diende een vergunningsaanvraag in
die werd goedgekeurd. Deze dienstverlening is nu
een eigen verwerkingsverhaal. Zo kon er een oplossing geboden worden voor ruim 7 ton vis die in de
Schelde bij Avelgem kwam te overlijden.

Ook dit is een gevolg van corona: interesse voor het opruimen van zwerfvuil
neemt sterk toe
Sinds de afkondiging van de coronamaatregelen maken veel mensen een dagelijkse wandeling
in hun buurt. Opvallend daarbij is dat nogal wat onder hen blijkbaar ook zwerfvuil oprapen. In
Zuid-West-Vlaanderen is er zelfs sprake van een fikse stijging van het aantal registraties van Mooimakers, vrijwilligers die zwerfvuil oprapen.
Bij IMOG, is het aantal Mooimakers sinds het begin van de coronacrisis met ruim een derde toegenomen. IMOG heeft 385 trouwe Mooimakers, maar heeft er intussen al 100 nieuwe geregistreerd. Ze
kregen allemaal een pakketje met de post toegestuurd. We merken nu in tijden van corona dat er veel
mensen gedwongen thuis zijn, dat ze die tijd ook nuttig willen invullen en tijdens hun wandelingen
ook zwerfvuil willen rapen. We hebben de voorbije weken meer dan honderd aanvragen gekregen.
Ook de vraag naar materiaal, handschoenen en zakken is groot. We bezorgen die zaken dan ook graag
met de post. Want alle beetjes helpen. Samen kunnen we het zwerfvuil aanpakken.
Het is natuurlijk niet de bedoeling om grootscheepse opruimacties te organiseren. De wandeling buiten gebeurt alleen, of in gezinsverband. Met 2 mensen die niet tot het gezin behoren, moet je altijd
anderhalve meter houden. De speciale zwerfvuilzak die IMOG heeft opgestuurd, kan je - eenmaal vol
- gewoon naast je huisvuilzak op de stoep plaatsen.

Imog blijft doorgaan… ook in tijden van Corona
De gevolgen van het coronavirus, we hebben het de afgelopen weken allemaal aan de lijve ondervonden. ‘Flatten the curve’ is al een hele tijd prioriteit nummer 1 en daarvoor doet iedereen een duit in het
zakje. De normale activiteiten op vlak van werken, winkelen en leren worden momenteel langzaam
terug opgestart met de nodige omzichtigheid. Naast de zorg, voeding en logistiek, is ook afvalinzameling cruciaal om het voor alle mensen leefbaar te houden. Onze medewerkers zorgen dagdagelijks
dat we deze dienstverlening kunnen blijven verzekeren.

Imog Harelbeke Kortrijksesteenweg 264 • 8530 Harelbeke
Imog Moen St-Pietersbruglaan 1 • 8552 Moen
T 056 71 61 17 • F 056 71 09 85 • www.imog.be • info@imog.be

imo

Ook Imog stond van bij de start van de pandemie voor een grote uitdaging. Met het in acht nemen van de nodige
veiligheidsmaatregelen bleven wij doorgaan. En dat doen we nog steeds met veel plezier. De ophaalrondes aan huis
voor restafval, pmd, folies en papier & karton kwamen niet in het gedrang. Ook de levering van compostproducten
werd verdubbeld of zelfs verdrievoudigd. Ook de sorteer-, composteer- en verwerkingsinstallaties in Harelbeke en
Moen bleven operationeel.
Toch heeft Imog, om de meest kwetsbaren in onze samenleving te beschermen, de recyclageparken een tijdje van hogerhand moeten sluiten om later onder strikte voorwaarden terug te openen. De parken zijn na wekelijkse evaluatie
nu terug op volle kracht operationeel. Ook het project rond asbest-inzameling hebben we on hold gezet, om zo de
nodige persoonlijke beschermingsmiddelen te reserveren voor de zorgverleners in de frontlinie.
Bedankt
De inwoners uit onze regio konden rekenen op Imog, maar Imog kon ook rekenen op de goodwill van haar inwoners.
Iedereen had begrip voor de tijdelijke sluiting van de recyclageparken. Maar ook bij de heropening gedroegen onze
inwoners zich voorbeeldig. Er waren geen overrompelingen, de inwoners brachten enkel het hoogste noodzakelijke,
de regels van social distancing werden gerespecteerd en iedereen probeerde zich zoveel als mogelijk te houden aan
de beperkte bezoektijd. Ook van de mensen die tijdelijk niet op het park konden met een bestelwagen of aanhangwagen konden we rekenen op begrip. Bedankt daarvoor.
Op Imog mag je rekenen
Het corona-virus zal de gemoederen nog wel een tijdje beroeren. Imog blijft dan ook inzetten op haar dienstverlening. We hebben hierin immers een belangrijke maatschappelijke taak te verwezenlijken. Daarnaast willen we onze
inwoners blijven voorzien van de meest recente informatie via onze website en onze facebook-pagina. Op die manier
komen we samen deze corona-periode door.

Afvalsector vraagt met klem om wegwerp mondmaskers en handschoenen steeds in het
restafval te steken
Met het openen van de winkels en een toename van het openbare leven op maandag 11 mei, verwachten we een
toename van hygiënische wegwerpitems zoals mondmaskers, plastic handschoenen en zakdoekjes in het afval. Graag
doen we een oproep om deze wegwerpitems na gebruik altijd in het restafval te deponeren.
Afvalophalers stellen vast dat deze items soms in het
pmd-afval of papier en karton teruggevonden worden en
helaas ook in het zwerfvuil. Steek dit hygiënisch afval in je
restafvalzak of laat het achter in de vuilnisbak bij het verlaten van de winkel. Het afval wordt vervolgens in veilige
omstandigheden verwerkt. Uit een enquête bij 75 lokale
besturen en afvalintercommunales die in april gevoerd
werd, bleek dat 40% van de respondenten aangaf dat ze
meer ‘corona-gerelateerd afval’ zoals wegwerkzakdoekjes en plastic handschoenen in het zwerfvuil terug vonden. Dit is uiteraard absoluut niet de bedoeling! Niet vanuit hygiënisch oogpunt en niet voor de openbare netheid.
Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) ondersteunt deze oproep: “We stellen vast dat wegwerp maskers,
handschoenen of zakdoekjes vaak bij het pmd-afval of papier en karton en zelfs op straat of in de natuur terecht komen. Aangezien deze afvalstromen in sorteerinstallaties verder uitgesorteerd worden, moet dat uiteraard in veilige
omstandigheden kunnen gebeuren. Via de restafvalzak of –container kan het afval perfect veilig ingezameld, opgehaald en verwerkt worden.” Tot slot, wie de afvalberg niet nodeloos groter wil maken, kan natuurlijk gebruik maken
van herbruikbare, wasbare mondmaskers. Zo houden we het veilig voor elkaar en afvalarm.

Nog geen asbestcement op het recyclagepark
Momenteel laat de Omzendbrief betreffende de richtlijnen voor het heropenen van de recyclageparken (31 maart
2020) niet toe om asbestcement op het recyclagepark in te zamelen. In de omzendbrief staat letterlijk opgenomen
dat de asbestcement niet aanvaard wordt op het recyclagepark omdat de mondmaskers voorbehouden zijn aan de
medische sector. Een belangrijke voorwaarde om terug te kunnen starten, is dat er in alle regio’s ruim voldoende voorraad is aan mondmaskers type FFP3, zoals de wetgeving welzijn op het werk voorschrijft en dat de zorgsector over
voldoende beschermingsmiddelen beschikt.
De schaarste aan mondmaskers zorgt ook voor problemen bij het onderhoud van de verbrandingsinstallaties. Daarnaast is de verkoop van mondmaskers type FFP2 en FFP3 momenteel gereguleerd door het ministerie van economie. Vrije verkoop aan particulieren is bijvoorbeeld niet toegestaan, op andere niveaus krijgt de gezondheidszorg
voorrang. Het is daarnaast niet evident om maskers weg te halen van een schaarse markt en om een inzameling op
te starten van asbestcement als mensen die thuis dit materiaal verwijderen en inpakken niet aan de nodige beschermingsmiddelen kunnen geraken. Een heropstart is voorlopig nog niet aan de orde. We volgen de situatie verder op en
zetten een gecoördineerde aanpak voorop.

CNG tankinstallatie Moen op Kanaal Z
Naar aanleiding van de nieuwe CNG tankinstallatie te Moen, werkte Imog samen met de gemeente Zwevegem en de
Hulpverleningszone Fluvia mee aan een reportage op Kanaal Z rond CNG voor voertuigen. Bekijk het hier.
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