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Congres over verpakkingsafval - 25 oktober - Antwerpen
Recover, een samenwerkingsverband tussen 11 afvalintercommunales en stad Antwerpen, organiseren op donderdag 25 oktober 2018 een congres over het beleid van verpakkingsafval. Graag nodigen
wij u daarvoor uit.
Recover pakt uit met de opvallendste resultaten van hun grootschalig onderzoek en geeft hierbij concrete voorstellen en aanbevelingen naar het beleid. Kunnen we met ons huidige beleid van verpakkingsafval evolueren naar een circulair systeem, of zijn er drastische veranderingen nodig? En welke
rol spelen de verschillende betrokken actoren daarin? Alle actoren betrokken bij het verpakkingsafval
worden daarna bevraagd over deze aanbevelingen. Zijn ze akkoord? Waarom (niet)?
Meer info en inschrijven op : http://www.vvsg.be/kalender/Paginas/20181025_congresrecoverpaktuit.aspx

Asbestafbouwbeleid
Imog heeft haar gemeenten ondersteund bij het aanvragen van de eenmalige financiële ondersteuning vanuit de Vlaamse Regering i.k.v. ‘Asbestveilig Vlaanderen 2040’. Voor alle Imog-gemeenten samen beloopt zich deze eenmalige financiële ondersteuning op 317.959,32€. De gemeentes engageren
zich om samen met Imog de drempel voor aanvoer van asbestcement op recyclage parken door particulieren te verlagen door bv. de gratis hoeveelheid kg per gezin op te trekken. Daarnaast wordt ook
het niet-subsidieerbaar deel van de lopende impulsactie huis-aan-huis inzameling ingevuld door deze
forfaitaire betoelaging. De beide acties zullen worden ondersteund met uitgebreide communicatieen sensibiliseringsacties. Daarnaast geven gemeenten ook invulling aan een ‘Asbestveilig Vlaanderen
2040’ in hun meerjarenplanning. De concrete invulling van de acties en de meerjarenplanning gebeurt
via het periodiek overleg met de milieuambtenaren.

Gezamenlijke infovergadering
In de loop van de maand december organiseren de vier intercommunales Imog, Leiedal, Psilon
en hun algemene vergadering, waarbij het jaaractieplan en de begroting van 2019 op de agenda
staan.
Samen met Fluvia organiseren wij vooraf een gezamenlijke informatievergadering om alle gemeente- en provincieraadsleden uitgebreid te informeren. De infovergadering gaat door in de
vernieuwde raadzaal van het gemeentehuis inKortrijk.
We nodigen u graag uit op de informatievergadering op donderdag 8 november 2018 vanaf 19u
in het Vives Innovation Center, Etienne Sabbelaan 4 te Kortrijk
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Imog promoot het fietsen onder haar medewerkers
Fietsen raakt meer en meer ingeburgerd bij de medewerkers van Imog. We zien een sterke
stijging van maar liefst 19% in het aantal gefietste kilometers ten opzichte van vorig jaar. In 2017
en de eerste 7 maanden van 2018 hebben we met z’n allen al 138.588,84 kilometers bijeen
getrapt. Zo werd er in anderhalf jaar al € 27.718 € verdeeld aan de fietsers. Hierbij worden de
uitgespaarde onderhoudskosten en brandstofverbruik niet meegerekend (stel dat we 7 liter per
100 gereden kilometer verbruiken, dan werd reeds 9701 liter brandstof uitgespaard wat ook al
snel neerkomt op € 13.582 ). Ook het milieu vaart er wel bij, want we hebben samen voorkomen
dat er 17,42 ton CO2 in het milieu terecht is gekomen.

- 2 medewerkers pendelen dagelijks met de trein van en naar het werk. Deze collega’s krijgen de
kosten van het openbaar vervoer voor 90 % terugbetaald.
- 13 collega’s hebben reeds genoten van een extra aankoopkorting van hun stadsfiets of elektrische fiets. Door het engagement aan te gaan om gedurende 80% van hun woon-werkverkeer
met deze fiets af te leggen kregen ze bij de aankoop van de fiets een directe korting van 250 €
voor een stadsfiets en 375 € voor een elektrische fiets. Velen betalen het restbedrag van hun
fiets ook af via hun fietsvergoeding.
- Fietspech, geen enkel probleem. Met een eenvoudig telefoontje kunnen al 55 medewerkers
rekenen op de pechverhelping van de VAB. Als je 5 dagen per maand met de fiets naar het werk
komt, dan kan je hier op rekenen. Deze pechverhelping geldt in gans de Benelux en ook in het
weekend.
- De fietsenstalling in Moen werd reeds uitgebreid bij de aanleg van de nieuwe parking. Hierdoor
kunnen er meer fietsers hun fiets droog stallen en op een veilige manier, want een camera staat
gericht op de fietsenstalling om vandalisme of diefstal te voorkomen.
- In ons Pendelfondsdossier hebben wij ook een bedanking voorzien voor de medewerkers
die gedurende 80 % van hun arbeidsdagen met de fiets naar het werk komen. Hierbij kan men
kiezen uit ofwel een fietsjas, een fietshelm of een regenbroek. Allemaal handige zaken om het
fietsen des te aangenamer en veiliger te maken. 36 medewerkers komen in aanmerking om dit
jaar een keuze te maken uit 1 van de 3 mooie fietsbenodigdheden.
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