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Bezoek Ovam met Braziliaanse delegatie
Op 21 augustus was Imog op vraag van OVAM gastheer voor een Braziliaanse delegatie. Een zestal medewerkers uit deelgemeenten van Sao Paolo (11
miljoen inwoners) kwamen inspiratie en kennis opdoen om de gigantische
afvalproblematiek in Brazilie aan te pakken. Beide sites en de kringloopwinkel
stonden op het programma.

Teken de ISWA dumpsite petitie
Imog ondersteunt de internationale samenwerking om de vijftig grootste
“dumpsites” in de wereld op te ruimen. Het gaat om niet-gecontroleerde stortplaatsen die jaarlijks verantwoordelijk zijn voor de dood van honderdduizenden mensen. We roepen iedereen op om de petitie van ISWA (International
Solid Waste Association) te ondertekenen om deze stortplaatsen die helemaal niet conform de
milieutechnische eisen geëxploiteerd worden, te sluiten.
De Imog deponie is een voorbeeld van hoe een stortplaats duurzaam kan worden omgevormd.
We wisselen die kennis uit over hoe dit te exploiteren, in hoe wij communiceren met de buurt en
hoe wij draagvlak creëren. Dit doen we door het ontvangen van internationale delegaties of het
delen onze kennis.
Het is de bedoeling om dit steeds weer op de politieke agenda te zetten. Al de partners beschikken over de nodige kennis om op relatief korte termijn stortplaatsen en het afvalbeleid om te
vormen tot duurzame processen.
U kan de ISWA petitie tekenen op: https://secure.avaaz.org/en/petition/Everyone_Close_the_
Worlds_Biggest_Dumpsites_The_Worlds_Most_Polluted_Places/?tHroJlb
en uw stem toe te voegen om dit initiatief te ondersteunen. Iedere persoon die dit tekent versterkt onze oproep tot actie.
Imog beschikt internationaal over een stevige reputatie. Het is niet de eerste keer dat internationale organisaties een beroep doen op Imog. Op vraag van de Verenigde Naties trokken we twee
jaar geleden naar de Libanese hoofdstad Beiroet. Het huishoudelijk afval lag daar op sommige
plaatsen acht meter hoog, een gevolg van een politiek conflict na corruptieschandalen. l

Handhavingsweek
Je kon er deze zomer niet naast kijken, op heel wat grote wegen en parkings stonden borden die vakantiegangers opriepen om hun afval niet meer
uit het raam te gooien. Ook op heel wat evenementen zag je de boodschap
om geen afval op de grond te gooien.
En in de derde week van september volgt de grote handhavingsweek in
heel Vlaanderen. Acties op initiatief van Mooimakers, een samenwerkingsverband tussen OVAM, Fost Plus en de Vlaamse afvalintercommunales en
gemeenten
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Van 18/9 tot 24/9 grote handhavingsweek in heel Vlaanderen
Zo’n 2000 bevoegde ambtenaren, gemeenschapswachten, politie-agenten, boswachters,
GAS-ambtenaren, controleurs van de Lijn, … zullen van 18 tot 24 september in heel Vlaanderen
jacht maken op mensen die afval achterlaten waar het niet hoort. Vergelijk het met de flitsmarathon van de politie: wie die dag te snel rijdt, heeft geheid een boete aan zijn broek. Door de
krachten in heel Vlaanderen te bundelen, willen we in die week ook een vuist maken tegen het
zwerfvuil en sluikstorten in onze omgeving wat volgens de laatste cijfers zo’n 17.500 ton bedraagt.
Overtreders worden beboet, wie het goed doet wordt beloond
Al heel wat jaren bundelt Imog samen met de steden en gemeenten, de politiezones en de gemeenschapswachten de krachten om burgers te doen ervaren dat afval achterlaten op openbaar
domein niet zomaar kan. Helaas zijn de inspanningen niet altijd even zichtbaar voor de vele
overtreders, die daarom vaak denken ongestraft hun gang te kunnen gaan. Tijdens de handhavingsweek doen we niet alleen nog meer controle, maar maken we deze ook extra zichtbaar. En
wie het goed doet, zal ook beloond worden.
Ook camera’s worden ingezet.
Imog heeft intussen haar eerste anonieme camera en worden in de gemeenten bestuursbeslissingen genomen zodat deze kan worden ingezet voor GAS-overtredingen

Nieuwe stapelplaats balen
Je kon er niet naastkijken. Door de werkzaamheden moesten heel wat balen uit de sorteerinstallatie Harelbeke tijdelijk op de parking vooraan gestapeld worden. Dankzij de aanleg van een
nieuwe oprijlaan naast het gebouw, een nieuwe keermuur en betonvloer, kunnen diezelfde balen
terug netjes achteraan gestapeld worden.

Operatie Proper gaat van start
Beloningssysteem - Operatie Proper mobiliseert dit schooljaar over heel Vlaanderen scholen, verenigingen en groepen om mee hun schouders te zetten onder
de strijd tegen zwerfvuil.
Operatie Proper richt zich op scholen, verenigingen (jeugdbewegingen, sportclubs,…) en groepen (zoals buurtbewoners). Als ze zich engageren om een
schooljaar lang de handen uit de mouwen te steken voor een propere buurt, kunnen ze rekenen op een financiële beloning voor elke deelnemer aan de opruimacties. Bij scholen kan het
totaalbedrag oplopen tot 1.500 euro, bij verenigingen tot 1.125 euro. Als de verenigingen hun
engagement hernieuwen voor een jaar komt daar nog eens 25 procent bij.
Dit schooljaar gaat Mooimakers op zoek naar 1.500 verenigingen en scholen. Daar is een budget van 2 miljoen euro voor uitgetrokken. Scholen, verenigingen en groepen uit heel Vlaanderen
kunnen zich nog heel september inschrijven voor Operatie Proper via de website van Mooimakers (www.mooimakers.be).
Imog zorgt voor brede bekendmaking en zal de acties mee opvolgen.
-

Mailing naar alle scholen en verenigingen (800 ex.)
Volle pagina in de Afvalkrant van september
Toelichting in het overleg met de milieuambtenaren in juni
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Imog-vrachtwagen op tournee met dodehoek-verkeersessies
Imog heeft heel wat vrachtwagens op de baan: huisvuilophaalwagens, containervrachtwagens, … Naast opleidingen en sensibilisering naar eigen chauffeurs, wil Imog z’n verantwoordelijkheid opnemen en ook schoolleerlingen bewust maken van dodehoekzone rond
vrachtwagens. De week van de mobiliteit van 18 tot 22 september is
een ideale gelegenheid om dit thema bij scholen te brengen. Zo’n 36
scholen, verdeeld over 22 (deel)gemeenten staan gepland voor een
dodehoek-sessie.
Het principe is heel eenvoudig. Leerlingen zoeken zelf uit hoe spiegels en dodehoek-zones in elkaar zitten door kegeltjes in diverse
kleuren rond de vrachtwagen te plaatsen. De begeleidende gids of
chauffeur geeft toelichting over de zones en laat leerlingen voor de
gelegenheid plaatsnemen in de cabine.
Ook buiten de week van de verkeersveiligheid kunnen scholen bij
Imog terecht. Bij reservatie van de bedrijfsbezoeken (ca. 200 per
jaar) wordt de mogelijkheid geboden om een dodehoeksessie in te
lassen. Ter ondersteuning van de verkeerslessen op school, stelde
Imog een verkeerskoffer samen, met schaalmodel vrachtwagen en
stratenplan. De koffer kan gratis door scholen uitgeleend worden.
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