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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

Week van de Handhaving
Van maandag 17 tot en met zondag 23 september 2018 vindt de handhavingsweek op zwerfvuil en
sluikstorten plaats. Tijdens de handhavingsweek houden deelnemende boswachters, lijncontroleurs
van De Lijn, bijzondere veldwachters, wegentoezichters, provinciale domeinwachters, politie, gemeentelijke terreinbeheerders enz. verhoogd toezicht op zwerfvuil en sluikstorten.
De handhavingsweek startte in 2015 als West-Vlaams initiatief en werd vorig jaar uitgebreid naar gans
Vlaanderen. Tijdens de 4e editie plannen opnieuw meer dan 1000 toezichthouders verspreid over
Vlaanderen een actie. De handhavingsweek is het resultaat van een samenwerking tussen vele partners: de provincie West-Vlaanderen, de West-Vlaamse afvalintercommunales, de Mooimakers, federale
en Vlaamse terreinbeheerders, gemeenten en politiezones,….

De cowboys van het groenafval
De selectieve inzameling van groenafval en de omvorming ervan naar een hoogwaardig bodemverbeterend middel (compost) vormt al jaren één van de steunpilaren van het Vlaams beleid voor biomassareststromen. Deze strategie werd nogmaals bevestigd in het Actieplan Duurzaam beheer van
Biomassareststromen 2015-2020’, dat door de Vlaamse regering op 10 juli 2015 werd goedgekeurd.
Bedrijven die groenafval beheren (bvb. bij afvalproducenten, tuinaannemers, groenafvalverwerkers
incl. opslag) moeten daarbij werken binnen het geldende wettelijke kader inzake milieuvergunningen en afval- en materialenbeheer. Deze regelgeving moet een gelijk speelveld garanderen binnen
de groenafvalsector.
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De OVAM ontvangt regelmatig meldingen van mogelijk illegaal beheer van groenafval, waardoor bedrijven onrechtmatig financieel voordeel kunnen halen uit deze activiteiten. De OVAM stuurt dergelijke meldingen consequent door naar de toezichthoudende overheid. Voor de in klasse 1 ingedeelde
activiteiten en inrichtingen wordt de Afdeling Handhaving van het departement Omgeving (vroegere
Afdeling Milieu-Inspectie) gevraagd om deze meldingen te onderzoeken. Voor klasse 2 en 3 inrichtingen worden de meldingen aan de lokale toezichthouders overgemaakt.
Afgelopen jaar heeft de OVAM 8 klachten doorgestuurd naar de lokale besturen. Hiervan zijn er 3 effectief behandeld. De OVAM volgt de doorgestuurde klachten op en neemt waar nodig actie om de
controle van de klachten effectief te laten doorgaan.

Imog ondertekent Green Deal Biodiversiteit en bedrijven.
Deze Green Deal vande Vlaamse Overheid moet de biodiversiteit bij bedrijven verhogen en het draagvlak ervoor versterken. Aandacht voor biodiversiteit kan bedrijven namelijk heel wat voordelen opleveren. Door in deze Green Deal te stappen kan je mee verkennen hoe investeringen in biodiversiteit op
korte en lange termijn goed zijn voor het bedrijf, de werknemers, de klanten, de relatie met relevante
betrokkenen en het imago van het bedrijf
IMOG engageert zich tot het opstellen van een actieplan voor de uitvoering van enkele biodiversiteitsacties door een interne werkgroep duurzaamheid op basis van de biodiversiteitsscan en BIODIVA scan
Concreet gaan we naast acties op de eigen sites ook voor samenwerking rond biodiversiteit met de
aangesloten gemeentes met openbaar groen en samenwerking met andere lokale partners of organisaties zoals Natuurpunt, scholen, regionaal landschap etc. Jaarlijkse voorzien we een medewerkersactie rond biodiversiteit en de voordelen ervan. Regelmatige plannen we communicatieacties in rond
biodiversiteit via interne en externe communicatiekanalen van Imog en nemen we deel aan minimaal
3 bijeenkomsten van het lerend netwerk van Green Deal.

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 17 tot 21 september
is een ideale gelegenheid om dit thema bij
scholen te brengen. Zo’n 48 scholen, verdeeld over 22 (deel)gemeenten staan gepland voor een dodehoek-sessie.

Imog Harelbeke Kortrijksesteenweg 264 • 8530 Harelbeke
Imog Moen St-Pietersbruglaan 1 • 8552 Moen
T 056 71 61 17 • F 056 71 09 85 • www.imog.be • info@imog.be

imo

Nieuwsbrief
September 2018

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.
Naar aanleiding van de start van het nieuwe schooljaar heeft Imog dit jaar onze chauffeurs en
externe ophalers gesensibiliseerd rond de waakzaamheid voor de zwakke weggebruikers.Er
werden dashboardkaartjes aangemaakt die we hebben verspreid onder alle chauffeurs.

Snel inspelen op bijkomende financiële ondersteuning voor lokale
besturen en burgers bij het asbestafbouwbeleid door OVAM
Eind augustus ontvingen de gemeenten een schrijven van de OVAM met referentie BB/13003-7/jjacobs/1575 over een bijkomende financiële ondersteuning voor het asbestafbouwbeleid.
Imog streeft ernaar hier maximaal lokale invulling aan te geven met de uitbouw van impulsacties voor
ophaling aan huis en verlaging van de drempels op het recyclagepark. Door maximale subsidies op te
vragen, wordt de uitvoering voor de gemeenten kostenneutraal gehouden.
Imog wil het aanvraagdossier voor de gemeenten in haar regio bundelen en indienen en dit dossier
trekken in analogie met de vroegere projecten uit de Samenwerkingsovereenkomst.

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

Begroting 2019
In navolging van de overlegmomenten in het verleden, wordt er op 26 september 2016 om 9u
een toelichting gehouden voor de schepenen van Financiën van Leefmilieu en de financieel
beheerders.
Na goedkeuring in de Raad van Bestuur van Imog van 16 oktober, wordt de ontwerpbegroting
aan de gemeenten overgemaakt. De uiteindelijke goedkeuring gebeurt op de Bijzondere Algemene Vergadering van 18 december 2018.
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