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Recyclagepark Heule opnieuw open voor alle fracties
Op dinsdag 4 mei opende het recyclagepark in Heule opnieuw haar poorten. Het recyclagepark is omgebouwd tot een
volwaardig intergemeentelijk DIFTAR-park waar je net als in de andere intergemeentelijke recyclageparken terecht kan
met gratis en betalende afvalfracties. Het recyclagepark in de Maandagweg in Kortrijk sluit nu definitief de deuren.
Het recyclagepark langs de Lage Dreef in Heule was gesloten sinds 8 februari voor verbouwingen. Daarvoor kon je er
enkel terecht met de gratis (groene) afvalfracties. Om er een volwaardig intergemeentelijk recyclagepark van te maken
waar je ook de oranje en rode afvalfracties kwijt kan, zijn o.a. weegbruggen geïnstalleerd en is het park met 1.200 m²
uitgebreid.

Ook de openingstijden zijn serieus uitgebreid in vergelijking met voor de sluiting. Het park is nu open op dinsdag van
14 tot 19 uur, woensdag van 9 tot 19 uur, donderdag van 14 tot 19 uur, vrijdag van 9 tot 19 uur en op zaterdag van 8 tot
16 uur. Er is ook een camera geïnstalleerd waarop je kan zien hoe druk het is op het park. Een link naar de beelden is te
vinden op www.imog.be
Nu het recyclagepark in Heule terug open is, wijzigen de openingsuren van het recyclagepark in Rollegem. Dat zal nu
open zijn op maandag van 14u tot 19u, dinsdag van 9u tot 13u, woensdag van 14u tot 19u, donderdag van 9u tot 13u, vrijdag van 14u tot 19u en op zaterdag van 8u tot 16u. De heropening van het recyclagepark in Heule betekent ook dat het
recyclagepark in de Maandagweg definitief sluit. Dat recyclagepark was vrijdag 30 april voor de laatste keer open. Naast
de recyclageparken in Heule, Rollegem en Harelbeke kunnen inwoners van Kortrijk ook terecht op alle andere intergemeentelijke recyclageparken van de Imog-regio : Zwevegem, Deerlijk, Beveren-Leie, Waregem, Wielsbeke, Spiere-Helkijn
(enkel gratis fracties) en Kruisem.
De werken in Heule werden begeleid door Imog, studiebureau Sweco tekende de plannen, het Kortrijkse Bam Technics
installeerde de DIFTAR-uitrusting en Donck grondwerken stond in voor de infrastructuurwerken. De verbouwingen kosten 520.000 euro. Vlaanderen voorziet daarvan een vierde in subsidies.
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Webplatform om restafval met 1/3 te verminderen
Imog lanceert in samenwerking met
Mirom Roeselare en de steden en gemeenten de campagne 30% minder.
Zo willen we onze inwoners aansporen om met minimale inspanningen
tot 30% minder restafval te produceren. Via de campagnewebsite
kunnen onder meer particulieren,
scholen en verenigingen van onze
11 gemeenten deelnemen aan restafval-verminderende acties die leuke
prijzen opleveren. Uit een recent onderzoek die Imog samen met Mirom
uitvoerde, blijkt dat de gemiddelde
restafvalzak nog zo’n 24% aan recycleerbare zaken bevat (pmd, glas of
papier en karton). Ook heel wat eetbaar voedsel (19%) zoals brood en ongeopende verpakkingen belandt
in de restafvalzak, net als onvermijdbaar keukenafval (bv. schillen, pitten, koffiedik en thee).
Om dat restafvalcijfer naar beneden te krijgen, lanceert Imog een gloednieuw lokaal webplatform. Via de
website 30procentminder.be worden inwoners door laagdrempelige acties uitgedaagd om 30% minder
restafval te creëren. Die acties variëren van eenvoudige initiatieven (bv. het drinken van kraantjeswater)
tot het deelnemen aan een eenmalig evenement (bv. een cursus thuiscomposteren) of langdurige engagementen (bv. het houden van kippen). En dat is niet enkel goed nieuws voor het milieu. Inwoners, scholen,
verenigingen en wijk- en buurtcomités kunnen namelijk punten verdienen wanneer ze deelnemen aan
zo’n actie. Die kunnen ze tot het einde van dit jaar inruilen voor prijzen. Afhankelijk van hoe groot de impact is op het milieu of hoe meer inzet nodig is, is een actie meer punten waard. Voor acties waarmee veel
punten mee te verdienen zijn, zoals het starten met thuiscomposteren, moeten deelnemers een bewijs
kunnen voorleggen. Bij deelnemende handelaars zullen klanten dan ook een coupon ontvangen met een
unieke code, die ze op het webplatform kunnen valideren in ruil voor punten. En omdat Imog streeft voor
blijvende verandering in de manier waarop deelnemers met afval omgaan, mogen ze vele acties verschillende keren uitvoeren.
Alle deelnemers kunnen hun verzamelde punten omzetten in wedstrijdtickets van zodra ze 120 punten
gespaard hebben. Met zo’n ticket maken ze kans om op 15 december 2021 één van de prijzen uit de grote
prijzenpot te winnen. Die bevat onder meer een elektrische fiets, een tafel uit circulair hout, waardebonnen
van de Kringloopwinkel en zakjes compost. Alle gemeenten vullen de prijzenpot zelf aan met eigen waardebonnen of andere duurzame prijzen die enkel door de inwoners van de betreffende gemeente kunnen
worden gewonnen. Een grote slaagkans dus! De gemeenten zetten graag hun schouders mee onder dit
initiatief. Op de website is heel wat inspiratie te vinden voor leuke acties, toffe receptjes en interessante tips.
Het zijn soms al minimale inspanningen die voor resultaat kunnen zorgen. 30% minder in de restafvalzak,
dat scheelt ook in de portemonnee, het is goed voor het milieu en je kan er nu ook nog eens leuke prijzen
mee winnen. Op het webplatform vind je naast de acties ook een infotheek: een steeds uitbreidende en
gevarieerde databank met praktische tips en aandachtspunten om je restafvalzak te verkleinen. En hoewel
afvalvermindering het hoofddoel is van deze campagne, wil Imog ook de inwoners informeren over de sorteerregels en het hergebruiken van materiaal. Dankzij de website en via onze sociale media en nieuwsbrief
blijven deelnemers op de hoogte van nieuwe acties, prijzen en duurzame tips. Ook verenigingen, scholen
en wijkcomités kunnen zich laten inspireren om zelf acties voor te stellen. De campagne startte op 26 april
en loopt tot 13 december. Per gemeente zetten ambassadeurs mee hun schouders onder het project om
medeburgers mee te helpen overtuigen dat we samen voor 30% minder restafval kunnen gaan. Info over
de campagne, deelnemende gemeenten en acties per gemeente vind je op https://30procentminder.be.

We zitten vandaag op 925 deelnemers. Het valt op dat elke deelnemer gemiddeld aan een 10-tal acties
deelneemt. Gezamenlijk hebben alle acties momenteel 845 restafvalzakken uitgespaard.

Volgende events gingen reeds door :
- 29 april : red-de-restjes mobiel op de lokaalmarkt in Deerlijk
- 8 mei : red-de-restjes mobiel op de lokaalmarkt in Heule
- 10 mei : online infosessie kippen houden (volzet)
Volgende events staan nog op de agenda :
- 5 juni : red-de-restjes op de markt in Avelgem
- 17 mei : online infosessie composteren (volzet)
- 31 mei : infosessie verenigingen ‘red de restjes op kamp’
- 7 juni : online infosessie koken met restjes (volzet)
- 9 juni : online sessie ‘verleng de levensduur van je batterij’ :
- code bij aankoop van kippen en code bij aankoop van compostprodecten
In de tabel hieronder zijn het aantal deelnemers per gemeente n a 1 week terug te vinden.
		
deelnemers
Anzegem
52
Avelgem
38
Deerlijk		
44
Harelbeke
83
Kortrijk		
228
Kruisem		
71
Kuurne		
43
Spiere-Helkijn 2
Waregem
86
Wielsbeke
21
Zwevegem
61
TOTAAL		
729
			

inwoners
deelnemers per 1000 inw
14 781 		
3,52
10 206 		
3,72
12 078 		
3,64
28 502 		
2,91
77 109 		
2,96
15 743 		
4,51
13 676 		
3,14
2 071 		
0,97
38 350			
2,24
9 833 		
2,14
24 814 		
2,46
247 163 		
2,95

Een goed begin, maar het kan nog beter. Om extra deelnemers te vinden, plaatsen we volgende week een
oproep voor de 1000ste deelnemer. Die belonen we graag met een fijne goodiebag vol tips en gadgets om
nog meer restafval te vermijden.

