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Fietspaden sneeuw- en ijsvrij
Ons bestaande materiaal en de chauffeur kunnen in winterdienst worden ingezet wanneer het transport naar de containerparken minder intens is. De
administratie Wegen en Verkeer kende Imog hiervoor het grootste traject toe.
Zo doet Imog de nodige ervaring op om eventueel deze dienst in een later
stadium ook aan de steden en gemeentes aan te bieden. Ook bij winterweer
kunnen de Imog-diensten ingeschakeld worden voor het sneeuwvrij maken
van de fietspaden.
Via een recente college beslissing zijn we opnieuw weerhouden om in Waregem drie jaar de fietspaden ijs- en sneeuwvrij te houden.

CNG tankinstallatie in Moen van start
Voor het plaatsen van een CNG-tankstation nabij de site in Moen, werd door de gemeente Zwevegem een domeinconcessie verleend voor een periode van 99 jaar. De werken werden inmiddels gestart en verwacht wordt dat de installatie, die ook voor het brede publiek toegankelijk zal
zijn, operationeel wordt begin 2020 .

2 middelgrote windmolens
De site in Moen heeft altijd een maatschappelijke invulling gehad. Eerst als klei-ontginning, later
als stortplaats, eerst gemeentelijk en later door Imog uitgebaat. Door de uitrol van het Masterplan is op de site intussen een breed scala aan activiteiten ontplooid : vb. lagunering Valorzis,
bodemasse opschoningsinstallatie Valormet, de valorizatie van stortgas, biomassa- en materialencentrum, loskade, …
Stilaan dienen de plannen voor het beëindigen van de stortactiviteiten, de afwerking van de
stortplaats en de 30-jarige nazorg voorbereid te worden. Hiervoor maakt Imog een beheersplan
als actualisering van het huidige masterplan. Dit wordt met de bevoegde overheden naar haalbaarheid afgetoetst en er wordt momenteel een MER-rapport opgemaakt.

Na afwerking van de stortplaats dient een nabestemming te worden voorzien: De site Moen
biedt hiervoor mooie opportuniteiten: ligging aan het kanaal met kade, operationele en ondersteunende infrastructuur, deskundige en ervaren medewerkers, waterzuivering, ingebed in de
omgeving om hinder maximaal te beperken. Verder moet Imog zich open stellen voor nieuwe en
innovatieve ideeën op de site. Zo komt de site in aanmerking voor 2 middelgrote windturbines:
Er werd een subsidieaanvraag ingediend bij de oproep voor middelgrote windturbines van het
Vlaams Energieagentschap. Dit is een nieuwe investeringssubsidie via een call-systeem voor
maximum 50% van investeringskosten voor grote ondernemingen en andere ondernemingen.
De Call liep van 3 december 2018 tot en met 24 januari 2019. Het betreft een subsidie voor
middelgrote windturbines tot 300 kW. Imog werd samen met 14 andere projecten weerhouden
uit 26 aanvragen.
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Er werd door een aangesteld studiebureau gescreend naar vergunbaarheid met als doel de beperkingen en
randvoorwaarden in kaart te brengen. Dit is nog geen garantie op vergunning. De realisatie is voorzien voor
2020.
De insteek van het beheersplan en de mogelijkheid tot het plaatsen van 2 middelgrote windmolens werd voorgesteld op een infoavond in OC Den Tap in Moen op maandag 21 oktober. Er waren zo’n 100 geïnteresseerde
aanwezigen.

Week van de Afvalophaler en Recyclageparkwachter.
Onze ophalers en parkwachter staan
dag in dag uit voor je klaar om je afval
in ontvangst te nemen. Tussen 18 en
24 november kan je weer je respect tonen voor hen. Dit jaar kleven we geen
stickers, maar kunnen je kids aan de
slag. Laat hen zelf een tekening maken en hang deze tijdens de actieweek voor je raam of aan je zak. Wil
je zelf ook iets doen? Hang dan een
leuke strik vast aan je restafvalzak.
Uiteraard kan je ook gewoon je respect
blijven tonen door een glimlach, lieve
woorden of een vriendelijk gebaar. Alvast bedankt om daaraan te denken.
Dat wordt zeker geapprecieerd.

Strategie en actieplan 2020
IMOG onderzocht vorig jaar onze restafvalzakken. Hieruit bleek dat in de Imog-gemeenten iedereen per jaar
gemiddeld 153 kilogram restafval produceert. Dat is nog een stuk boven de Vlaamse doelstelling van 147 kilogram. Bovendien gooien we zo’n 28,2 kg voedsel weg en kunnen we bijkomend nog 26,5 kg in restafvalzak
sparen door goed gebruik te maken van de selectieve inzameling via de bestaande inzamelkanalen. Daarom
willen we in 2020 iedereen stimuleren om meer en beter te sorteren.
Werkgroep meerjarenplanning
Om aan deze uitdagingen vorm te geven werd begin 2019 een werkgroep opgericht die was samengesteld uit
de schepenen van milieu/omgeving, milieu- of omgevingsambtenaren en de directie van Imog. De besluiten
werden definitief vastgelegd in de Raad van bestuur van 15 oktober 2019. Deze tarieven worden nu geadviseerd aan de gemeenten-vennoten. Het is nu aan de verschillende gemeenteraden om dit goed te keuren.
Verschuiving van restafvalzakken naar recycleerbare fracties
We willen een verschuiving van het restafval naar meer selectieve inzameling. Daarom worden de restafvalzakken iets duurder en de inzameling op de recyclageparken goedkoper.
Recipiënten

Retributies €		

Afmetingen

Restafval groot € 1,7 /zak
		voorheen € 1,6 / zak

60 l

Restafval klein € 1 /zak
		voorheen € 0,85 / zak

40 l

P(+)MD-zak
Folie-zak

Blijft behouden
Blijft behouden

€ 0,15 /zak		
€ 0,15 /zak		

De invoering is gepland op 01/09/2020 met een overgangsperiode van 3 maanden tot 30/11/2020. We voorzien
een tijdige communicatie naar de verkooppunten en inwoners toe en stellen een systeem van inwisselen van
de oude restafvalzakken voor, waarbij de resterende zakken door de burger bij Imog kunnen worden ingewisseld voor nieuwe zakken mits betalen van de toeslag.
Afmetingen van de zak
De inzameling van restafval in zakken huis-à-huis is zware arbeid en niet altijd ergonomisch voor de ophaler.
Doordat de inwoners meer en meer stromen selectief kunnen aanbieden, worden de restafvalzakken steeds
zwaarder. Dit werd in het bijzonder vastgesteld dat sinds de inzameling van P+MD en folies, de restafvalzak
aanzienlijk zwaarder wordt omwille van het wegvallen van lichtere verpakkingen met groter volume. Het formaat van de grote restafvalzak naar de genormaliseerde afmeting van 60 liter teruggebracht, net zoals in de
meeste steden en gemeenten in Vlaanderen. De kleine restafvalzak blijft op 40 liter. De afmetingen van de
pmd- en foliezak blijven identiek op 60 liter.
Meerprijs restafvalzakken gecompenseerd door lagere tarieven op recyclageparken
Als flankerende maatregel voor de actualisering van prijszetting en afmeting van de restafvalzakken, worden
de selectieve afvalfracties via inzameling op de recyclageparken eenvoudiger én goedkoper. Zo komen de
fracties papier en karton, onbehandeld houtafval een hard groenafval – zoals stevig snoeihout en takken –
op het niet-betalend gedeelte. Daarnaast wordt een quotum voorzien van 500 kg zacht groenafval per gezin
en per jaar. Dit is gras en haagscheersel. Ter info: in 2018 bedroeg de gemiddelde hoeveelheid ingezameld
groenafval (hard groen én zacht groen samen) zo’n 87,69 kg per persoon. In de praktijk zal de aanvoer van
groenafval dus ook voor het gemiddeld gezin kosteloos worden.
Naast het 0-tarief, wordt het aantal betalende tarieven herleid naar 2. Zo kunnen heel wat logistieke bewegingen op de parken worden beperkt. Wat betreft de retributies op de recyclageparken wordt gekozen voor
volgende vereenvoudigde tarieven:
Recyclageparken

€		 Fracties

Tarief 0			
€ 0 /kg		
					
					

A-hout : onbehandeld hout (voorheen € 0,07/kg)
Groenafval : snoeihout en takken (voorheen € 0,07/kg)
Papier & karton (voorheen € 0,02/kg)

Tarief 1			
€ 0,20 /kg
sedert 1999 ongewijzigd
Brandbaar afval
					Te storten afval
					
Niet recupereerbaar bouw- en sloopafval (te storten)
					Multistroom
					Asbestcement
Tarief 2			
€ 0,04 /kg
voorheen € 0,07/kg
Zacht groenafval : grasmaaisel en haagscheersel
					Groenafval wortels
					Houtafval : behandeld en samengesteld
					Recycleerbaar bouw- en sloopafval
					Gipsplaten (‘Gyproc’)
Intergemeentelijke recyclageparken
De inwoners van Deerlijk, Waregem en Wielsbeke kunnen reeds sinds 01/01/2017 terecht op elkaars recyclageparken. Dit biedt hiermee heel wat voordelen. Zo kies je voor het meest nabije park, en volgens de
openingsuren die jou passen. Je kan op meer tijdstippen op een recyclagepark terecht en de uniforme aanvoermodaliteiten over de gemeentegrenzen heen, zorgen voor meer duidelijkheid. Imog zorgt voor het beheer
en de werking van die recyclageparken met inbegrip van intergemeentelijke recyclageparkwachters. Door de
positieve evaluatie zetten nu ook heel wat besturen in 2020 de stap naar intergemeentelijke recyclageparken: Avelgem na investering in een nieuw recyclagepark in 2021, Deerlijk sinds 01/01/2017, Harelbeke vanaf
01/09/2020, Kortrijk vanaf 01/09/2020, Kruisem vanaf 01/01/2020, Waregem sinds 01/01/2017, Wielsbeke sinds
01/01/2017, Zwevegem vanaf 01/09/2020.

Proeftuinen
Er komt vanaf 1 januari 2020 een uniforme dienstverlening inzake het afvalbeleid voor alle inwoners van
Kruisem. Vanaf dan zal de volledige dienstverlening inzake afval verzorgd worden door of via de afvalintercommunale Imog. Voor de de inwoners van Kruishoutem, Nokere, Lozer en Wannegem-Lede worden restafvalzakken ingeruild voor rolcontainers. Imog kocht diftar-rolcontainers aan en zet die uit voor 1 januari 2020.
Er wordt in Waregem een proefproject uitgevoerd, waarbij met 1 vrachtwagen, zowel huishoudelijk afval als
apart gewogen bedrijfsafval van externe private operatoren in één beweging wordt meegenomen. Dit zal ongetwijfeld meerwaarde bieden aan de veiligheid en mobiliteit in de binnenstad.
Om de stijgende vraag vanaf 2020 aan te kunnen en de vraag naar meer diversiteit, wordt voorgesteld om
volgende bekers aan te kopen: 25.000 frisdrankbekers, 8.000 bierbekers, 1.000 wijnbekers, 1.000 cavaglazen.
In samenwerking met de aankoopdienst van de stad Kortrijk werd een raambestek opgemaakt waarmee de
markt wordt verkend voor het uitlenen en wassen van herbruikbare bekers.
Groente- fruit en tuinafval (GFT) is de grootste fractie van het restafval. Door bijkomende acties kan hier nog
een grote milieuwinst worden gehaald. Vanuit de hogere regelgeving wordt aangespoord om de organische
fractie uit het restafval te halen. Imog wil een plan opzetten met een bundeling van diverse acties, zoals verder
ook beschreven, om hieraan tegemoet te komen : heropfrissen van het thuiscomposteren, kippen, nieuwe
acties rond voedselverlies, proeftuinen voor selectief inzamelen (TAB+, recyclageparken, …) worden in een
globaal plan gestoken die in 2020 wordt uitgewerkt.
Eerder dit jaar ging een proef door met toestemming van de milieu-inspectie waarbij 10 % groenten en fruit uit
GFT van een ander regio werd toegevoegd in de groencompostering. Hiervan weten we sedert deze zomer dat
dit is geslaagd, zowel naar aanvoer, composteringsproces, mogelijke hinder en compostkwaliteit.
Imog breidt de inzet van een sluikstortcamera uit naar 4 camera’s, hiermee kunnen 144 plaatsingen van 8
dagen uitgevoerd worden. Imog neemt deel aan de Handhavingsweek (eind september) door het inzetten van
de camera, alsook door het aanbieden van de diensten van de GAS-vaststeller. De GAS-vaststeller gaat mee
op pad in de gemeente om mensen aan te spreken.
Gezien het succes van de eerste actie, heeft Imog in november 2018 een tweede subsidieaanvraag ingediend
om de aan-huis-ophaalservice van asbesthoudend materiaal aan de burger terug te kunnen aanbieden aan
€30 per bigbag (Transport, bibag, verwerking tot 1.000 kg en persoonlijke beschermingsmiddelen inbegrepen). In 2020 zal de 2° subsidie kunnen uitgerold worden en bedraagt in totaal € 380.460 en dekt de inzameling van 1.125 ton hechtgebonden asbesttoepassingen.

Mountainbiketocht doorheen site Moen
18 januari 2020
Velofollies in Kortrijk Xpo is uitgegroeid tot de grootste en
meest gevarieerde fietsbeurs in de Benelux. Op 18 januari
kan je deelnemen aan een MTB tocht, die traditioneel over
een stuk van de site in Moen passeert. Hiervoor stelt Imog
een deel van de groengordel rondom de site open.
Op deze manier willen we ook een stuk invulling geven
aan onze maatschappelijke rol.

