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Imog 50 jaar - verlenging intercommunale met 18 jaar
In 1969 gaven diverse beleidsverantwoordelijken uit de regio, met burgemeester Lambrecht van
Kortrijk, Fries Byttebier en Roger Terryn op kop, het startschot om een oplossing te vinden voor
het hygiënisch probleem dat ontstond door de industrialisering en de toenemende consumptie
na de Tweede Wereldoorlog. Om te vermijden dat nog afval werd gedumpt in kleiputten en verlaagde vlaktes, is toen versneld werk gemaakt van de bouw van een afvalverwerkingsinstallatie
in Harelbeke. De oprichtingsvergadering vond plaats in het stadhuis te Kortrijk op 9 september
1969. Imog bestaat dus 50 jaar.

Overeenkomstig het decreet over het lokale bestuur dient in het eerste jaar na de bestuurswissel een evaluatierapport te worden opgemaakt over de voorbije bestuursperiode met een
ondernemingsplan voor de volgende 6 jaar. Tevens beëindigt de werkingsperiode van Imog in
november van dit jaar. Dit betekent dat aan de vennoten een verlenging van de intercommunale
moet worden aangevraagd. Dit kan voor een maximale periode van 18 jaar. Naar aanleiding
van deze beide aangelegenheden werd een buitengewone algemene vergadering ingericht op 9
september 2019. Op de agenda stond :
- De goedkeuring van het evaluatierapport en ondernemingsplan:
- De verlenging van de intercommunale
- De statutenwijziging in functie van bovenstaand agendapunt.
Naast de buitengewone algemene vergadering en de verlenging van de intercommunale vieren we de 50ste verjaardag met een aansluitende academische zitting in de schouwburg van
Kortrijk. Verder staat er nog een familiedag voor medewerkers en vrijwilligers (mooimakers,
compostmeesters, ...) op 15 september in de Transfo in Zwevegem en de deelname aan de
Open Bedrijvendagen op 6 oktober met de beide sites ingepland.
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Fleurige glasbol
We weten uit onderzoek en uit ervaring dat vuil bijkomend vuil aan trekt. Bovendien blijken glasbollen en textielcontainers soms trekpleisters te zijn voor sluikstorters. Daar willen we verandering in brengen. We gaan dit
doen door de site van de glasbol en textielcontainer in de Vrijheidsstraat letterlijk in de bloemetjes te zetten.
We hopen dat gebruikers op die manier meer respect tonen voor deze plaats en de site netjes blijven houden.
Deze aanpak bewees in Nederland al zijn succes. In België is Harelbeke de tweede stad die kiest voor een
fleurige verfraaiing van een afvaltrekpleister. De glasbol kreeg onlangs een grondige schoonmaakbeurt en de
inwerpopeningen werden aangekleed met een duidelijke sorteersticker. De hondenpoepvuilnisbak werd verwijderd en de textielcontainer staat nu naast de glasbol in plaats van erachter. We voegen er nu wat groen gras
en kleurrijke bloemen aan toe, zodat een bezoek aan de glasbol een streling voor het oog wordt. Sluikstorters
neem je afval terug mee of breng het naar het recyclagepark in Harelbeke waar je van maandag tot zaterdag
elke dag terecht kan. We vragen de gebruikers om de sorteerregels voor glas te respecteren: enkel hol glas
zonder deksel, dop of kurk. In de textielcontainer mag oude (kapotte) kledij, schoenen en huislinnen, maar wel
droog en proper. Is de glasbol of textielcontainer vol dan neem je je afval terug mee naar huis en rij naar een
andere glasbol of textielcontainer in de buurt. Laat na je bezoek ook je lege doos of plastiek zak met deksels
niet achter aan de glasbol, die kan je thuis sorteren en meegeven met de huis-aan-huis-ophaling.
Stad Harelbeke werkt hard voor een gezellige en propere stad. Daarom is de stad Harelbeke onder begeleiding van Mooimakers* en Imog gestart met een coachingtraject om het zwerfvuil- en sluikstortbeleid te
verbeteren. Het doel van dit intensief coachingtraject is een vermindering van het zwerfvuil en sluikstort in de
stad. Vorig jaar werd een hondenpoepcampagne uitgevoerd en begin dit januari werden de vuilnisbakken in
park Stasegem met succes aangepakt. De opmaak van een vuilnisbakkenplan is volop aan de gang. In april
plaatsten we enkele sensibilisatieborden op sluikstortgevoelige locaties met de boodschap dat deze plaatsen
belangrijk zijn voor heel wat gebruikers. Met deze verfraaiing van de glasbol- en textielcontainersite willen we
opnieuw de stad netter houden.

Restjesridders gaan de strijd aan tegen voedselverlies
Vrijdagavond 30 augustus en zondag 1 september kon je de Imog restjesridders spotten op de avondmarkt
in Wielsbeke of het evenement ‘Gavers uitgepluisd’ in Harelbeke. Hun missie ? Bezoekers sensibiliseren om
aan de slag te gaan met voedselrestjes.
Dat er met die restjes wel degelijk lekkere
hapjes te maken vallen, bewezen de talrijke bezoekers aan hun stand. Iedereen
kon smullen van pesto van radijsjesloof,
oliebollen van oud brood, aardappelwafeltjes en natuurlijk ook de klassieke
broodpudding. Red-de-restjes doe je niet
alleen door creatief aan de slag te gaan
in de keuken. Op onze stand leer je ook
hoe je voedselrestjes slim bewaart en wat
het verschil is tussen TGT en THT. Wat
uiteindelijk toch niet meer eetbaar blijkt te
zijn, kan je misschien nog slim verwerken
in je compostvat. En zo halen we met z’n
allen zoveel mogelijk voedsel uit de dure
restafvalzak.

Klimaatfestival 4 - 5 - 6 oktober :
een lokale stap naar globale verandering
Van vrijdag 4 tot en met zondag 6 oktober 2019 organiseert de gemeente
Zwevegem samen met Imog en Leiedal en de provincie West-Vlaanderen het
eerste regionale klimaatfestival op de Transfo site in Zwevegem. De Transfo
site, waar een oude energiecentrale omgevormd wordt tot een kennis- en belevingscentrum, staat symbool voor de transitie die we dienen te maken naar
een klimaatvriendelijker wonen, werken, reizen en leven. We verwelkomen
ook enkele bekende namen: Frank Deboosere, Nic Bathazar en Jos Delbeke,
van 2010 tot 2018 directeur-generaal voor het klimaat bij de Europese Commissie. Het volledige programma vind je op www.zwevegem.be/klimaatfestivalzwevegem
Imog werkt mee aan tal van interactieve standen. Een greep uit het aanbod :
•
Voedselverlies, en wat je er zelf kan aan doen
•
Red de Restjes
•
Kippen houden
•
Bodemprofessor op ontdekking in de tuinbodem
•
Afvalarme tuin zonder onderhoud
•
Stand : Imog helpt afval voorkomen, sorteren en composteren
•
Wedstrijd : kunst met afval
•
Modeshow met tweedehandskledij

Bezoek Imog op Open Bedrijvendag
Imog, de afvalintercommunale voor 11 gemeenten, viert in september 2019 haar 50-jarig bestaan en dat willen
we graag met u delen. Om onze innovatieve en duurzame projecten onder de loep te nemen, nodigen wij u
graag uit op de Open Bedrijvendag in Harelbeke en Moen op zondag 6 oktober tussen 10u en 17u. Op die dag
zetten we alle installaties in de spotlights. Daarnaast is Imog ook op zoek naar talentvolle medewerkers. Om
deze functies voor te stellen, wordt er een driedaagse Jobhappening georganiseerd.
Hieronder vind je het volledige programma :
HARELBEKE
Vrijdag 04/10
14u-17u.........jobhappening
		19u30............receptie buren
Zaterdag 05/10 10u-12u.........jobhappening
Zondag 06/10
10u-17u.........Open bedrijvendag
MOEN
Vrijdag 04/10
14u-17u.........jobhappening
Zaterdag 05/10 10u-12u.........jobhappening
Zondag 06/10
8u30..............ontbijt buren
		10u-17u.........Open bedrijvendag

