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Gemeenten en afvalintercommunales scoren bij Vlaming met ophaling
Van alle vormen van openbare voorzieningen blijft de Vlaming het meest te spreken over de
afvalophaling. Dat blijkt uit het jaarlijkse VRIND-rapport, (http://regionalestatistieken.vlaanderen.be/vrind-2017), waarmee de Vlaamse overheid de effecten van het beleid in kaart brengt
en opvolgt. Eén van de elementen waar men naar kijkt is de tevredenheid van de Vlaming over
diverse publieke voorzieningen. Cultuur en gezondheidsinfrastructuur halen daar bijvoorbeeld
een hoge score, maar de Vlaming blijkt nog het meest te spreken over de voorzieningen voor
huisvuilinzameling – een dienstverlening waar gemeenten en afvalintercommunales voor instaan. De milieuresultaten van die aanpak mogen gezien worden. Wat selectieve inzameling
en recyclage betreft, behoort Vlaanderen al jarenlang tot de wereldtop. Tegelijk is 89% van de
Vlamingen tevreden over de daarbij horende dienstverlening. Afvalbeheer komt misschien net
daarom ook niet naar voor als een belangrijk thema bij de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar. Maar het is wel duidelijk dat lokale besturen met hun afvalinzameling een belangrijke
rol spelen in het dagelijks leven van de Vlaming. Tot grote tevredenheid, zo blijkt.

Handleiding voor een eerlijk debat over intercommunales
Intergemeentelijke samenwerking is vandaag maatschappelijk te belangrijk om ze helemaal
overhoop te halen en verdient daarom een nuchter en eerlijk debat, voorbij casuïstiek en discussie op basis van slogans. VVSG-voorzitter Wim Dries en algemeen VVSG-directeur Mieck Vos
publiceerden hierover in De Morgen van 21 september een opiniestuk. Herlees hun pleidooi op
de website van de VVSG
http://www.vvsg.be/nieuws/Paginas/Opinie_Handleidingvooreeneerlijkdebatoverintercommunales.aspx

Corporate Performance
Imog heeft een visie, missie, strategie en stelt zes kernwaarden voorop:
1. Klantgerichtheid
2. Integriteit
3. Loyaliteit
4. Betrokkenheid
5. Respect
6. Veiligheid

Omdat het niet altijd en voor iedere medewerker eenvoudig is te begrijpen wat dit
dagdagelijks betekent bij de uitvoering van zijn of haar taak, terwijl alle medewerkers
toch wel elke dag meewerken om van ‘Afval… een bron van grondstof en energie’ te
maken, willen we de komende maanden inzetten op meer duiding. We introduceren
daarom 4 kernwoorden;
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* Uw N°1: IMOG de vlot bereikbare lokale afvalautoriteit:
de dienstbare numero uno voor burger en partner!
* Doen: IMOG zet in op haar ‘doe cultuur’ met een moderne bedrijfsvoering om als betrouwbare
partner alle middelen en infrastructuur optimaal in te zetten en continue verbeteren.
* Gezond: Een sterk team medewerkers zet in op gezonde maatschappelijke meerwaardes hand
in hand met een financieel evenwicht.
* Creatief: IMOG wil zuurstof geven aan innovatieve en creatieve projecten in haar voortrekkersrol om wendbaar te kunnen inspelen op evoluties en trends.
Die vormen de basis van het corporate performance model en vertalen zo onze visie, missie en
strategie met de 6 kernwaarden in concrete doelstellingen. Immers “meten is weten”.
De komende maanden komt dit op diverse overlegmomenten, vergaderingen, communicaties,
nota’s, nieuwsbrieven, etc. in Imog aan bod.

Imog ondertekent Charter Duurzame Logistiek
Het VIL wil als Speerpuntcluster met zijn activiteiten de competitiviteit van de bedrijven in de logistieke sector verhogen door duurzame en innovatieve concepten en technologieën te implementeren. “Duurzaamheid” is één van de thema’s waar de komende
jaren wordt op ingezet. Vlaanderen moet (volgens het VIL) het
toonbeeld worden voor duurzame handel en logistiek.
De raad van bestuur besliste in juni vorig jaar in het kader van Lean & Green het engagement
aan te gaan om de CO2-uitstoot bij inzameling op 5 jaar tijd met 20% te laten dalen. Dat Imog
zich tot de Lean & Green koplopers mag rekenen, betekent dat duurzaam ondernemen in het
algemeen en duurzame logistiek in het bijzonder hoog in het vaandel wordt gedragen, werd
opgemerkt door het VIL. (Vlaams Instituut voor de Logistiek)
Gezien Imog duurzaamheid erkent als één van de fundamentele waarden van succesvol en verantwoord ondernemen en dit geheel past binnen onze visie, missie en strategie ondertekendeImog het VIL Charter Duurzame Logistiek
Imog erkent duurzaamheid als één van de fundamentele waarden van succesvol en verantwoord ondernemen en verbindt er zich toe om duurzame logistiek op een proactieve manier te
integreren in haar bedrijf.
Er wordt gestreefd naar economische rentabiliteit (profit) met het nodige respect voor de mens
(people) en zijn omgeving (planet). Bij de uitvoering van logistieke operaties zullen voldoende
inspanningen worden geleverd om:
- energieverbruik te rationaliseren en groene energie te gebruiken waar mogelijk
- emissies te beperken (zowel naar luchtkwaliteit als naar klimaatopwarming)
- negatieve impact op mobiliteit te minimaliseren (congestie)
- geluidshinder te beperken
- verantwoord met grondstoffen en afval om te gaan (circulaire economie)
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Ik draag compost op handen
Het concept zoals door Imog dit voorjaar gelanceerd bij haar recyclageparken met de bodemprofessor ter promotie van compostproducten in zakjes slaat aan bij Vlaco, die dit verder wenst
uit te rollen.
Het is de bedoeling om van deze actie een jaarlijks terugkerend initiatief te maken, verspreid over alle recyclageparken in Vlaanderen
die over compost beschikken. Maar om dit in goede banen te leiden,
gaan we eerst van start met een pilootproject: “Ik draag compost
op handen” Het pilootproject zou zich richten op 7, geografisch over
Vlaanderenverspreide, recyclageparken die opgezakte compost
verdelen. Bedoeling is om het eindproduct compost met al zijn eigenschappen op een leuke manier in de kijker te zetten. We zouden
dit doen aan de hand van de bodemprofessor en door middel van
een leuk gadget: tuinhandschoenen met de opdruk ‘Ik draag compost op handen’. In onze regio werd door de ervaring en hoge bezoekersaantallen de Lindestraat in Waregem uitgestoken.
Gezien de strikte timing wordt enkel digitaal en via de stedelijke infokanalen promotie gevoerd.
Op zaterdag 28 oktober staat er op deze 7 parken een bodemprofessor die meer uitleg komt verschaffen over het eindproduct compost. Bij aankoop van een zak compost op 28 oktober krijgt
elke bezoeker ook een set handschoenen cadeau met de opdruk ‘ik draag compost op handen’

Tweede Urbanrec nieuwsbrief
Het Europese project URBANREC (H2020-programma) is aan zijn tweede jaar begonnen. 21
partners van 7 verschillende Europese landen hebben hard gewerkt om oplossingen voor een
beter beheer van grof huisvuil te bedenken, te onderzoeken en uit te proberen. Benieuwd wat
IMOG en de andere projectpartners gedaan hebben en verder van plan zij? Je leest het in de
tweede URBANREC nieuwsbrief. http://www.urbanrec-project.eu/project_activities.php?op=3
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