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China sluit grens; bij ons problemen met afzet plasticafval?
China wil vanaf 31.12.2017 de invoer van een aantal afvalstromen niet langer toestaan. De
Chinese autoriteiten hebben daarvoor een verzoek neergelegd bij de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Het zou onder meer gaan over plastic afval afkomstig van huishoudens (inclusief
PET-flessen), een aantal types textielafval en ongesorteerd papier en karton. Maar plastics afkomstig van bedrijven zouden wél nog terecht kunnen op de Chinese markt voor recyclage,
weliswaar mits toelating. Er wordt nu al gevreesd voor forse problemen in Europa bij de afzet
van ingezamelde kunststoffen.

Inschrijvingsperiode Operatie Proper verlengd!
Operatie Proper draait op volle toeren. Mooimakers laat weten dat er toch nog heel wat beschikbare plaatsen zijn en daarom wordt de inschrijvingsperiode verlengd. Wil je toch nog deelnemen? Registreer je dan via de website van Mooimakers. Operatie Proper is een actieplan
om van je gemeente een propere gemeente te maken. Scholen, verenigingen en groepen die
gemotiveerd zijn om de handen uit de mouwen te steken voor propere eigen terreinen en een
mooiere buurt kunnen zich kandidaat stellen. Is het je allemaal nog niet duidelijk of heb je extra
hulp of informatie nodig? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via communicatie@
imog.be. Wij helpen jou graag op weg.

Week van de Afvalophaler en de recyclageparkwachter
Elke dag trotseren afvalophalers weer en wind zodat we ons op een makkelijke manier van ons
afval kunnen ontdoen. Ze worden daarbij helaas ook geconfronteerd met onveilige verkeerssituaties. Uit een steekproef bij afvalinzamelaars blijkt dat elke ophaler gemiddeld één keer per
dag onaangepast gedrag ervaart van andere weggebruikers. Dat kan een voertuig zijn dat de
ophaler pas afsnijdt. Het kan gaan om bumperkleven, onophoudelijk getoeter of intimiderende
gebaren in de richting van de ophaler. In zeldzame gevallen leidt dit tot fysieke confrontaties.
Dat betekent dat er dagelijks tussen 600 en 1500 incidenten zijn. Voor de medewerkers op de
recyclageparken gelden gelijkaardige risico’s. Bijvoorbeeld hun vraag om bepaalde afvalstoffen
te sorteren, valt niet bij elke bezoeker in goede aarde.
Om mensen op te roepen meer aandacht te hebben voor het werk van de afvalophalers lanceren
we ook dit jaar de Week van de afvalophaler. Die vindt plaats van 20 tot en met 24 november.
De Vlaamse campagne loopt met o.a. een boodschap van algemeen nut op Eén en Canvas,
met stickervellen in Het Laatste Nieuws en wordt goed opgepikt door de nationale media. Bekijk
zeker ook het filmpje op onze Facebookpagina met Jean Blaute en Showbiz Bart.
Ook lokaal geeft Imog hier verder invulling van, via website en sociale media. De 163 ophalers
en 74 recyclageparkwachters krijgen een doosje ‘koekjes Jules Destrooper’ als bedanking.
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Imog spreker op Europese klimaat-top
De Climate Innovation Summit is een jaarlijks pan-Europees
evenement dat stadsvertegenwoordigers, beleidsmakers en
bedrijfsleiders verbindt met community leaders, innovators,
wetenschappers en academici. Het idee is goede praktijken te delen en kansen en oplossingen te creëren om de
klimaatactie te versnellen.
Dit jaar onderzocht het congres onder het thema ‘Cities,
Levers of Change’ hoe steden spitstechnologie en innovatie-ecosystemen kunnen gebruiken om een inclusieve, zero
carbon-maatschappij uit te bouwen.
Het evenement vond plaats op maandag 30 oktober in Milaan. Imog was er op uitnodiging om
het afval- en materialenbeleid toe te lichten. Hierbij onderstreepten we het belang van de regiefunctie van de lokale overheden, die past in een stevig kader van stort- en verbrandingsverboden, de vervuiler betaalt en last but not least een producentenverantwoordelijkheid die nog verder uitgebouwd moet worden om nog beter te slagen in Urban Mining en circulaire economie.

Kurk hier voor meer recyclageplezier
Vanaf 1 december wordt er opnieuw kurk ingezameld via de milieu-straatjes van de recyclageparken. De verwerking gebeurt door Vlaspit, een sociaal tewerkstellingsinitiatief dat zich richt
tot mensen die moeilijk geïntegreerd geraken op de gewone arbeidsmarkt.
- Kurk vergaat niet gemakkelijk en kan dus beter hergebruikt worden. Het is een natuurlijk
materiaal van hoge kwaliteit.
- Door kurk te hergebruiken kan men kurkboomgaarden beter in stand houden.
- Kurken verzamelen vormt een actieve bijdrage tot de afvalbeperking.
- Kurkrecyclage biedt werk aan langdurig werklozen.
De kurkkorrels worden als isolatiemateriaal verkocht aan particulieren, aannemers en verdelers van ecologische bouwmaterialen. Kurkisolatiekorrels zijn geschikt voor zowel vloer-, daken muurisolatie, maar worden toch het vaakst gebruikt voor de isolatie van houten plafonds en
vloeren met balken¬roostering.
Imog voorziet voor alle recyclageparken een inzameltonnetje en past het bord aan op het milieustraatje. Op het volgende overleg met de milieuambtenaren en de recyclageparkwachters
wordt dit belicht. In de afvalkrant van december lichten we dit initiatief verder toe, ruim op tijd
om de verhoogde aanvoer met de feestdagen aan te kunnen.
De komende weken worden de borden in het milieustraatje aangepast, en lichten we de de
parkwachters in van dit nieuwe initiatief. Tekst en beeldmateriaal voor de gemeentelijke infokanalen werd aan de diensten overgemaakt..

Onderdoorboring Leie
Aan - maar vooral onder - de Leie, gaan twee leidingen van elk 150 meter, 18 meter diep onder
de rivierbedding om zo de beide oevers te verbinden. Dat doe je niet elke dag. De leidingen
koppelen de verbrandingsinstallatie van Imog met het nieuwe warmtenet. Een huzarenstukje
én bovendien goed voor een Vlaamse primeur! Het intrekken van de flexibele leidingen door
Eandis, in één stuk, start op dinsdag 21 november en is een klein spektakel en een uniek zicht.
De stalen kolossen van 6.000 kg verdwijnen onder de Leie … om aan de overkant terug op te
duiken.
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