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Sorteeranalyse grof vuil
Net zoals we in 2018 een huisvuilzakkenanalyse lieten uitvoeren als vinger op de pols om prioriteiten vast te leggen in
onze restafvalaanpak, is een analyse van het grof vuil ook aangewezen om het restafval dat via de recyclageparken wordt
ingezameld in beeld te brengen.
Het grof vuil op de recyclageparken wordt binnen onze regio opgesplitst in 3 containers:
•
Recycleerbaar grof vuil.
•
Brandbaar grof vuil.
•
Te storten grof vuil.
Imog kreeg de vraag van Ovam of we willen meewerken aan een sorteeranalyse op het ingezamelde grofvuil op onze
recyclageparken binnen een steekproef van 20 locaties verspreid over Vlaanderen. Imog is bereid hier aan mee te werken
met als referentie het recyclagegepark van Deerlijk.
We opteren dat de 3 verschillende containers worden gesorteerd. Het is namelijk belangrijk om het volledige beeld van
het grofvuil mee te nemen in de analyse om te kunnen vergelijken met andere regio’s. De analyses zullen worden uitgevoerd door OWS in opdracht en voor rekening van Ovam en in samenwerking met Imog. Zo kan er ook rekening gehouden worden met de onderlinge verhouding ingezameld grofvuil per container.

Doe mee aan Operatie Proper
Operatie Proper is een project van Mooimakers waarbij scholen en verenigingen een duwtje in de rug krijgen om het
zwerfvuil op en rond de eigen terreinen aan te pakken. Deelnemers die er in slagen om binnen het schooljaar hun actieplan tegen zwerfvuil volledig uit te rollen, ontvangen een mooie beloning van €3 per leerling of lid. Imog promoot en
ondersteunt dit project al 4 schooljaren met groot succes. Voor dit jaar kan nog altijd worden ingeschreven.
Schooljaar
Aantal deelnemers
Uitgereikte beloning
2017-2018
29 scholen
		7 verenigingen		€ 27.579		
2018-2019
41 scholen
		7 verenigingen		€ 37.656			
2019-2020
41 scholen
		9 verenigingen		€ 41.520		
2020-2021
33 scholen
		
7 verenigingen (voorlopig)		
Ter promotie van dit project verstuurt Imog een brief met infofolder naar elke school in de Imog-regio en brengt alle
milieuambtenaren op de hoogte via mail. De milieuambtenaren kunnen met deze folders verder promotie maken bij hun
scholen en hun verenigingen.
Om alle antwoorden op deze vragen te bundelen, maakte Imog een uitgebreide brochure. Dit praktisch document voor
scholen (en verenigingen) zit boordevol tips en tricks om Operatie Proper tot een goed einde te brengen. Je leest er hoe
je moet inschrijven, hoe je je deelname bekend kan maken, waar en hoe je gratis opruimmateriaal en educatief materiaal
kan verkrijgen, welke gratis afvalrecipiënten je kan aanvragen, hoe je de actiekaart van Operatie Proper moet gebruiken
enzovoort. We hopen dat we met deze brochure onze scholen en verenigingen nog beter kunnen ondersteunen om hun
project te laten slagen
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Week van de handhaving
Ook dit jaar nam Imog opnieuw deel aan
de week van de handhaving georganiseerd
door Mooimakers. Er werden heel wat acties
gepland tijdens de maand oktober. Handhaving werd hierbij in de ruime zin van het
woord benaderd. We richtten ons niet enkel
op boetes, maar ook op het gepast aanspreken van overtreders en het aanzwengelen
van de sociale controle. We willen dat burgers ervaren dat op het openbaar domein
niet zomaar afval kan achtergelaten worden,
door eigenaarschap, aanspreken op foutief gedrag, zichtbaar opruimen,… Hierdoor willen we de slagkracht van de gemeenschappelijke inspanningen maximaliseren. De handhavers nemen deel, maar ook
gemeentepersoneel en vrijwilligers spreken tijdens de handhavingscampagne mensen actief aan om hun
gedrag bij te sturen.
Imog zet zijn sluikstortcamera’s in gedurende de ganse maand oktober in Anzegem, Avelgem, Deerlijk,
Harelbeke, Kortrijk, Kruisem, Kuurne, Waregem, Wielsbeke en Zwevegem. Imog zet daarnaast in oktober
twee personeelsleden in voor controle op hotspots en in verschillende gemeenten zullen ook het eigen
gemeentemedewerkers mensen op straat aanspreken. We vroegen onze Mooimakers vrijwilligers tijdens
de week van 5 oktober tot 11 oktober extra attent te zijn voor mensen die positief gedrag vertonen en hen
te bedanken voor dit positief gedrag door hen aan te spreken.
In de politiezone MIRA zullen alle wijkinspecteurs en interventieploegen tijdens de maand oktober extra
toezien op sluikstorten in het algemeen en voor het weggooien van sigarettenpeuken in het bijzonder. In
de politiezone Vlas hadden alle wijkinspecteurs tijdens de handhavingsweek extra aandacht voor sluikstort
en zwerfvuil. Ze spraken mensen aan die afval achterlieten of zaken (bv. sigarettenpeuken, papiertjes, …)
op de grond gooiden, de stad- of gemeentediensten verwittigen om zwerfvuil te komen opruimen en bewoners aanmanen onkruid te wieden op trottoir voor hun deur. De lokale politie van Kruisem heeft tijdens
de week van de Handhaving een wijkactie georganiseerd met aandacht voor sluikstorten. In verschillende
gemeenten werd extra ingezet op communicatie. Zo waren tijdens de Ezelfeesten in Kuurne de banners
en nadarhoezen van de Mooimakers te zien. En is er tijdens de maand oktober een affichecampagne over
honden aan de lijn en hondenpoep opgeruimd. Een kleine 50-tal mensen, zowel vrijwilligers als gemeentepersoneel volgden de opleiding “positief aanspreken over negatief gedrag”.

Vacatures
Imog wil bijdragen tot een duurzaam en maatschappelijk verantwoord omgaan met materialen en energie in
Zuid-West-Vlaanderen door het aanbieden van een geïntegreerd beheer voor alle afvalstoffen. Hiervoor zetten
we in op kostefficiënte, kwaliteitsvolle en innovatieve
dienstverleningen namens onze gemeenten-vennoten
om afval te voorkomen, grondstoffen te recupereren en
hernieuwbare energie te ontwikkelen. Deze missie is het
uitgangspunt om op zoek te gaan naar enthousiaste en
dynamische medewerkers.
Wij zijn op zoek naar :
- dispatcher
- medewerker accounancy
- deskundige accountancy
- process control engineer
Wil jij ook meewerken aan ons groen verhaal om ervoor te zorgen dat afval een bron van grondstof en energie blijft?
Solliciteer dan online voor jouw droomjob op https://www.imog.be/over-imog/vacatures/ Solliciteren kan tot 27/10.

