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Dienstverlening gegarandeerd
Al onze recyclageparken blijven gewoon geopend tijdens hun reguliere openingsuren, ondanks de strengere maatregelen. Ook onze andere dienstverlening (ophaling restafval, pmd, folies, , p&k, tuinafvalbakken, ...) kunnen we voorlopig
nog garanderen
Na een hels voorjaar hadden we gehoopt de COVID-problematiek achter ons te kunnen laten, maar de realiteit is helaas
anders. Ook nu worden we geconfronteerd met een toenemend aantal besmettingen. Op dit moment wordt onze dienstverlening gegarandeerd, zowel voor de recyclageparken als voor de ophalingen aan huis. Ook de glascontainers en de
textielcontainers blijven toegankelijk. Enkel de kringloopwinkels zijn gesloten als verkoop van niet-essentiële producten.
Reeds eerder dit jaar was het zo dat de diensten van de lokale besturen essentieel zijn. Bijkomend werd ook de dienst van
‘afvalophaling en -verwerking’ als essentieel aangemerkt. Wij beschouwen de recyclageparken als integraal onderdeel
daarvan. In alle Ministeriële Besluiten die sindsdien zijn verschenen heeft de federale overheid die lijn aangehouden.
Niets wijst er op dat dit nu anders zou zijn. De discussie over een niet-essentiële of essentiële verplaatsingen stelt zich, in
tegenstelling tot het voorjaar, dit keer niet want er komt blijkbaar geen verbod op niet-essentiële verplaatsingen. Uiteraard blijven de huidige omzendbrieven over afvalinzameling tijdens de Coronacrisis geldig
We kunnen echter niet in de toekomst kijken. Indien we geconfronteerd zullen worden met een toenemend aantal afwezigheden zullen we noodgedwongen beslissingen moeten nemen, waarbij prioriteiten zullen gelegd worden. Via onze
koepelorganisatie zijn we voortdurend in overleg met de overheden over de toe te passen maatregelen.
Hou dus zeker onze communicatiekanalen - facebook en www.imog.be - in het oog voor het meest recente nieuws.
Het was al een tijdje verplicht op onze recyclageparken en dit blijft aangehouden. Nieuwe banners op al onze recyclageparken zullen jou daar als bezoeker ook op attent maken. Wacht in de auto en hou 1,5 meter afstand wanneer je op het
park bent. Bedankt!

Week van de Afvalophaler & Recyclageparkwachter
Van 23 tot en met 29 november vragen we tijdens de Week van de Afvalophaler & Recyclageparkwachter om je respect te
tonen aan onze mensen. Dankjewel om je afval te sorteren en op de juiste manier aan te bieden #Houhetnet.
Respect zit in kleine dingen. Een glimlach, een opgestoken duim, een strik aan
je container, een tekening voor het raam,
het kan en mag allemaal. We helpen je
alvast op weg. Hier kan je een leuke tekening downloaden om in te kleuren.
Foto’s van je kind met de ingekleurde
tekening mogen altijd gestuurd worden
naar communicatie@imog.be. Wij maken
graag een compilatie op facebook.
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Leerkrachten mogen gerust met de kinderen op een coronaveilige manier een stoeptekening maken met
krijt of ook jij kan dit thuis doen, op de stoep voor de deur. Door de mondmaskers heen zie je het misschien
niet altijd, maar onze mensen ontvangen jouw compliment met een glimlach.

Update Recycle app - nu ook voor Tuinafvalbak klanten
Heb jij de nieuwe versie van de Recycle!-app al gedownload? Nog geen pushbericht ontvangen? Neem
dan zelf eens een kijkje in de AppStore (ios) of GooglePlay (Android) en doe de update. Geef zeker je adres
opnieuw in. Daarna kan je de opgefriste app gebruiken, die sneller en correcter werkt.
Raadpleeg de kalender, ontvang pushmeldingen wanneer je je afval moet buitenzetten of bekijk de sorteergids. Voortaan kan je ook voor elke afvalfractie afzonderlijk bepalen of je al dan niet een herinnering
voor ophaling wil ontvangen!
De Recycle app kreeg een gebruiksvriendelijke interface, uitgebreide sorteerinstructies en een overzicht
van alle toegankelijke recyclageparken voor een bepaalde gemeente (volgens de nieuwe Intergemeentelijke Recyclageparken). Dankzij deze update kunnen ook de TAB abonnees (tuinafvalbakken) vanaf nu hun
TAB ophaling via de Recycle app raadplegen. (opgelet, enkel de abonnees tot begin augustus zijn opgenomen, de nieuwe abonnees komen er binnenkort bij)

Beleidsplannen 2021
Waar varen we met onze organisatie naar toe en wat zijn de doelstellingen voor het volgende jaar? Allemaal
pertinente vragen waar we binnen Imog met de ganse ploeg als 1 man of vrouw achter staan. Hiervoor
ontwikkelde Imog een aantal actieplannen om richting te geven aan de beleidsuitdagingen die op ons
afkomen.
Vanuit de Vlaamse overheid legt
het UHAGBA (uitvoeringsplan voor
huishoudelijke afvalstoffen en gelijkaardige
bedrijfsafvalstoffen)
uit 2016 aan de lokale ambitieuze
doelstellingen op, met name met
het te behalen restafvalcijfer. (=
het afval dat nog moet verbrand
of gestort worden).

Imog maakte als antwoord op de 12 uitdagingen een actieplan op met 52 acties. Dit werd geactualiseerd
met de recentste realisaties en de nog te nemen initiatieven. (1)
Voor de grootste afvalfractie uit onze restafvalzak, maakte Imog een specifiek preventieplan voor de organische fractie op. Hierin wordt gesteld om eerst alle kansen aan preventie te geven met nieuwe tools en
samenwerkingen en de bestaande inzamelkanalen te optimaliseren voordat moet worden overgegaan tot
andere en duurdere investeringen. (2)
Bij de aanvang van de nieuwe beleidsploeg maakte Imog in 2018 een evaluatierapport van de voorbije
periode en een ondernemingsplan voor de volgende 6 jaar. Uit dit ondernemingsplan en de 2 hierboven
beschreven actieplannen destilleerde Imog het Strategie en Actieplan 2021 met de beleidsplanning voor
het volgende jaar en de operationele accenten vanuit de 12 pijlers.
Deze 3 documenten liggen nu voor aan de gemeenteraden van de verschillende gemeenten-vennoten en
kunnen ook worden geraadpleegd op www.imog.be/publicaties

Spiere-Helkijn wordt vanaf 1 november 2020 ook deel van de intergemeentelijke
recyclageparkwerking
Spiere-Helkijn sluit als kleinste gemeente uit de Imog-regio op 1 november aan bij de intergemeentelijke
recyclageparken. Dat wil zeggen dat inwoners van Spiere-Helkijn niet alleen in Moen, maar vanaf nu ook
op het recyclagepark van de andere intergemeentelijke parken terecht kunnen.
Wil je alle openingsuren en tarieven nog eens op een rij ? Kijk dan op www.imog.be/intergemeentelijkerecyclageparken. Voor de gelegenheid werd ook alle communicatie op het recyclagepark tweetalig gemaakt.

Enkele interessante weetjes van de Intergemeentelijke recyclageparken
Sinds 1 september houdt de nieuwe diftar-software alle info van de bezoekers aan de recyclageparken
goed bij. Onderstaande cijfers zijn natuurlijk een momentopname na 2 maanden werking, maar geven
toch een aantal tendenzen goed weer.
Wist je dat:
Er sinds 1 september al 5.601 Kortrijkzanen gebruik hebben gemaakt van de ruime dienstverlening op het
IGRP Imog Harelbeke?
Er op een gemiddelde zaterdag 462 personen op het recyclagepark van IMOG Harelbeke hun afval komen
deponeren?
Beveren-Leie procentueel het meeste bezoekers uit andere gemeenten ontvangt en dat het vooral de buren
uit Deerlijk zijn die de weg naar daar hebben gevonden?
Het vooral mannen zijn die gebruik maken van de recyclageparken en de gemiddelde leefdtijd 54 jaar bedraagt?
Er gemiddeld 10 euro per bezoek wordt betaald op de intergemeentelijke recyclageparken?
Woensdag en de zaterdag de drukste dagen zijn?
Er op 2 maanden tijd 187 zakjes bodemverbeteraars en bodembedekkers zijn verkocht op de 9 intergemeentelijke recyclageparken?

