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Startschot nieuw afvalbeleid
Op 1 september veranderde niet alleen heel wat voor onze schoolgaande jeugd, maar ook ons afvalbeleid
kreeg een verjongingskuur: Nieuwe
restafvalzakken, vereenvoudigde tarieven op de recyclageparken, nieuwe
in te zamelen afvalfracties, meer intergemeentelijke samenwerking op de
recyclageparken, kortom een nieuw
afvalbeleid op maat van wie sorteert.
Een primeur in onze regio is het draagvlak bij al onze gemeenten, waar vanaf nu dezelfde zak en dezelfde principes van
werking op de recyclageparken gelden. Reeds van bij de start na het aanstellen van de nieuwe beleidsploeg in de intercommunale vorig jaar, werd van start gegaan met overleggen met de diverse beleidsverantwoordelijken uit onze regio.
De besluiten uit deze werkgroepen hebben geleid tot een uniform afvalbeleid binnen onze regio. Nu de voorbereidende
werken achter de rug zijn, zoals de beslissingstrajecten in de verschillende gemeenteraden, de aankoop van de nieuwe
restafvalzakken, de update van de software op de recyclageparken, de samenwerkingsakkoorden op de intergemeentelijke recyclageparken, de aanschaf van recipiënten en signalisatie voor de nieuw in te zamelen afvalfracties, het herplaatsen van containers enz… is het nu tijd om het officiële startschot te geven.
Een nieuw beleid dat het restafval duurder en het sorteren goedkoper maakt. Zo hebben we allemaal onze eigen afvalfactuur zelf in de hand. De nieuwe kostprijs van de restafvalzakken werden deels vertaald in een kleiner volume van de
grote zak. De kleine zak bleef qua inhoud gelijk. Zo denken we ook aan de ergonomie van de ophaler. Bovendien zijn de
zakken nu gemaakt van gerecycleerde plastiek, zodat we ook naar duurzaamheid belangrijke stappen voorwaarts zetten.
De mogelijke meer-inkomsten uit de duurdere restafvalzak, worden volledig gebruikt om het sorteren goedkoper te
maken. De invoering van de P+MD zak en foliezak enkele jaren terug was al een eerste stap. Nu hebben we ook het recyclagepark aangepakt. Zo wordt hard groenafval, recycleerbaar houtafval en papier & karton voor onze inwoners gratis en
geldt er een gratis quotum van 500 kg gratis zacht groenafval en 200 kg asbestcement per gezin en per jaar. Dit laatste
moet voortaan wel veilig verpakt worden aangeboden in plastic folie. Zacht groenafval is fijn tuinafval : maaisel, scheersel en bladeren. M.a.w. wat via de grasmachine of haagschaar kan verwijderd worden. Hard groenafval is het overige materiaal
(vb. takken en hard snoeiafval).
De oranje tariefgroep werd 40% goedkoper en gaat van € 0,07 naar € 0,04. Daarnaast zochten we naar bijkomende
afvalfracties de we selectief konden inzamelen. In samenwerking met het kringloopcentrum kan je nu ook met herbruikbaar klein gerief, sport en speelgoed in het milieustraatje terecht. Op alle parken wordt dit weersbestendig ingezameld.
Daarnaast zijn er nieuwe recipiënten voor kaarsvet, cellenbeton (de zogenaamde “ytong”-blokken) en gips (gipskartonplaten of “gyproc”-platen en los zakgoed).
Tot slot is het intens samenwerken met de intergemeentelijke recyclageparkwerking gevoelig uitgebreid. Wat op 1 januari 2017 startte met een samenwerking tussen Deerlijk, Waregem en Wielsbeke wordt sinds 1 september 2020 uitgebreid met Harelbeke, Kortrijk, Kruisem, en Zwevegem en binnen afzienbare tijd ook Avelgem en Spiere-Helkijn. Zo heb
je als inwoner met je elektronische identiteitskaart toegang tot alle IGRP’s (intergemeentelijke recyclageparken) volgens
dezelfde aanvoermodaliteiten. Zo is er altijd minstens één park open en kan je het meest nabije park kiezen volgens de
openingsuren die jou passen. Dit zorgt voor maximale dienstverlening zonder meerkost en efficiëntiewinsten bij de organisatie.
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Ik ga naar het recyclagepark en ik neem mee...
- mijn voorgesorteerd afval in volgorde van de aflevering op het recyclagepark
- mijn identiteitskaart
- mijn mondmasker
- en een vriendelijk woord ; )
Sinds enkele weken is het in de recyclageparken ook verplicht om een mondmasker te dragen, dit blijven
we voorlopig als norm behouden. Uiteraard tellen ook nog steeds alle andere veiligheidsregelen: kom niet
naar het recyclagepark als je ziekteverschijnselen vertoont en hou altijd minstens 1,5 meter afstand van
elkaar en van de parkwachter. Hou ook rekening met wachttijden, wanneer het druk wordt en het maximum aantal bezoekers op het recyclagepark wordt bereiktt en het park tijdelijk wordt gesloten. Sommige
steden en gemeenten werken daarom met een reserveringssoftware (raadpleeg hiervoor de website van
uw gemeente).

Nieuwe fracties in het milieustraatje
De recyclageparken zijn echte afval-shopping-centra geworden. Niet alleen komen we meer op het recyclagepark dan
in het stadhuis, het bezoek heeft veel weg van een bezoek aan een warenhuis, maar dan in omgekeerde richting. Als
we het afvalcircuit bekijken dan zien we dat we onze inkopen doen in een winkel of grootwarenhuis. Deze winkelpunten worden bevoorraad vanuit grote distributiecentra met vrachtwagens. Deze centra worden door de verschillende
producenten en fabrikanten beleverd. Wel nu dit was het model voor de ‘reverse logistics’ van het milieustraatje. Hier
kunnen we heel eenvoudig klein materiaal gratis afleveren. Je gooit het in het juiste vak. Imog komt met de city –trailer alle fracties ophalen en bundelt deze per soort in volle vrachten om naar de verschillende recyclagebedrijven af
te voeren. De vergelijking met wat de supermarkten uitvoeren, is sprekend en de inzameling/transport is zo in ieder
geval geoptimaliseerd.
Op de parken vind je grote containers voor afvalsoorten die veel voorkomen : groenafval, houtafval, metalen, … Daarnaast zijn er ook kleine fracties die het sorteren waard zijn, maar geen grote containers nodig hebben. Imog bundelde
ze in het milieustraatje : een lang schap met boxen per soort, net zoals in de winkel. We gaan voortdurend op zoek
naar nieuwe mogelijkheden. Zo komt het dat de verschillende afvalsoorten soms veranderen.
Een tijdje terug werden de sorteerregels voor pmd uitgebreid. Zo mogen nu ook bloempotjes, plantentrays en kunststofverpakkingen die vroeger niet bij pmd mochten, nu wel in de pmd-zak. Daarom haalden we deze afvalsoorten uit
het milieustraatje om plaats te maken. Natuurlijk kan je ze wel nog aanleveren – in een pmd zak- op het recyclagepark,
maar dan in de pmd container. Voor de vrijgekomen plaats zochten we nieuwe invulling
Herbruikbaar Sportgerief en Speelgoed
Vaak heb je sportgerief of speelgoed die je zelf niet meer gebruikt,
maar waar iemand anders nog perfect gelukkig mee kan zijn. Denken
we maar aan : gezelschapsspelletjes, poppen, speelgoed op batterijen,
klein sportgerief, … Opgepast: ze moeten wel compleet en intact zijn.
De bedoeling is namelijk dat het nog te hergebruiken is en het moet
dus verkoopbaar zijn in de kringloopwinkels.
Herbruikbaar klein gerief
Servies in sets, huisraad, curiosa, deco, schilderijen, hobby, … Ook hier
graag compleet en intact (in doos/verpakking) zodat het herbruikbaar
en verkoopbaar is in de kringloopwinkel.
Kaarsvet en (wijnfles)-kurken
Zowel natuurlijke als synthetische kurken van flessen, maar ook onderleggers of andere overschotten van natuurlijke
kurk, kan je kwijt in deze box.
Alle kaarsresten, zowel gekleurd als niet-gekleurd, geparfumeerd of bewerkt kan je deponeren in de box voor kaarsvet. Zorg dat de verpakking al verwijderd is.

