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Woord van
het bestuur
Het afvalgebeuren staat de laatste tijd steeds vaker in de belangstelling. De afvalberg moet een afvaldwerg worden. Door te sorteren, recycleren en
composteren geraken we al een grote stap vooruit. Maar toch…samen met jou kunnen we nog
een stapje verder gaan.
Als iedereen meehelpt om afval te voorkomen
kunnen we de afvalberg pas echt terugdringen. De
invloed van jou alleen lijkt relatief beperkt, maar als
we met z’n allen oog hebben voor het milieu, kunnen we bergen verzetten.
Ga winkelen met een herbruikbare tas en let op de
manier waarop producten verpakt zijn. Kies als je
kan voor verse voedingswaren zonder verpakking
of producten in hervulbare verpakkingen. Ook je
eierdoos een keertje opnieuw gebruiken is niet
mis. Of zoals vroeger: verse soep halen met een
kom of een plastic bewaardoos.
Daarnaast kunnen we ook met een overschot aan
bereid eten verrassend lekkere gerechten bereiden. Met al die tips kan je restafvalzak op dieet.
Want denk er aan … wie afval vermijdt, moet het
niet kwijt.

Nieuw

Recyclageparken
werken samen
Inwoners van Deerlijk, Waregem en Wielsbeke hoeven niet langer te plannen wanneer ze met hun afval
naar het recyclagepark kunnen, want vanaf 2 januari 2017 slaan de recyclageparken uit die gemeenten de
handen in elkaar. Dat betekent dat je als inwoner van Deerlijk ook terecht kan in de parken van Waregem en
Wielsbeke of omgekeerd.

Altijd een park open

Gerard Amelynck
Ondervoorzitter

Rik Soens
Voorzitter

Inge Bossuyt
Ondervoorzitter

Van maandag tot zaterdag, je kan altijd wel ergens terecht met je
afval. Tijdens de weekdagen is er minstens 1 recyclagepark open
tussen 9u en 19u in de zomer. Tijdens de wintermaanden is dat tussen 10u en 18u. Op zaterdag zijn de parken van Waregem en Deerlijk
open van 8u tot 15u. In Beveren-Leie en Wielsbeke kan je er zaterdag
terecht van 8u tot 16u.

voordelen
• kies voor het meest nabije park, en volgens de openingsuren die
jou passen.

fractie

Betalend gedeelte
Aanmelden doe je via je
elektronische identiteitskaart,
de toegang tot het betalend
gedeelte gebeurt via een
weegbrug met ticketzuil.

prijs/kg

•

Glas (flessen en bokalen)

gratis

•

AEEA (Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten,

gratis

TL-lampen en zaklampen)
•

Schroot

gratis

•

Textiel

gratis

•

PMD : moet worden aangeboden in de officiële PMD-zak

gratis

Heb je geen identiteitskaart

•

KGA : oliën en vetten (frituurolie, motorolie),

gratis
gratis

Het milieustraatje : LDPE-folies, HDPE, PVC, isomo,

	Deerlijk
Waregem
	Beveren-Leie
Wielsbeke

Kleine Tapuitstraat 6
Lindestraat 75
Leenakkerstraat 73
Ooigemstraat 9b

fractie		prijs/kg
papier en karton		

€0,02

houtafval		€0,07
snoeihout en zacht groen

tot 50 kg

gratis

		

vanaf 51 kg

€0,07

boomwortels, struiken met wortels		

€0,20
€0,02

van één van de gemeenten

niet - recupereerbaar bouw- & sloopafval

€0,20

(bedrijven, verenigingen,

brandbaar niet-recycleerbaar		

€0,20

2 verblijvers, …) dan kan je een

te storten		

€0,20

magneetkaart aanschaffen.

Multistroom (grof vuil)		

€0,20

e

kunststofverpakkingen niet-PMD, vlak glas, bloempotjes,bloempottrays,
CD en DVD’s, matrassen, tapijten, autobanden, fietsen

Adres

recupereerbaar bouw- & sloopafval		

schoonmaakmiddelen, batterijen, inkten, lijmen, ...
•

• je kan op meer tijdstippen op een recyclagepark terecht
• de uniforme aanvoermodaliteiten over de gemeentegrenzen heen,
zorgen voor meer duidelijkheid

Gratis
gedeelte

Gipskarton		€0,20
Asbestcement

tot 200 kg/gezin/jaar

gratis

 		

vanaf 201 kg

€0,20

Een voorbeeld: kom je met 49 kg groenafval dan is dit gratis, 55 kg groenafval betekent de minimumbijdrage van € 2 en bv. 100 kg groenafval betekent € 3,5.

Veelgestelde vragen

UURSCHEMA RECYCLAGEPARKEN
8u
maandag

Moet ik altijd betalen ?
Neen, het recyclagepark bestaat uit een gratis gedeelte voor glas,
AEEA, schroot, textiel, pmd, kga en het milieustraatje en een betalend
gedeelte. Het betalend gedeelte is toegankelijk via een aparte weegbrug,
je betaalt per gewicht met een minimum van €2.

dinsdag

Hoe kan ik betalen ?
Betalen doe je na het uitwegen en voor het verlaten van het betalend
gedeelte via de betaalautomaat. Je kan betalen met bancontact.

donderdag

woensdag

Kan ik als KMO ook terecht
op het intergemeentelijk recyclagepark ?
Ja, zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen kunnen met
huishoudelijk gerelateerd afval terecht op het recyclagepark. Wil je
graag een factuur ? Meld je dan bij aankomst aan bij de parkwachter.
Opgepast om toegang te krijgen tot het betalende deel heb je wel een
identiteitskaart nodig van 1 van de 3 gemeenten.

vrijdag

Kan ik mijn pmd-zak kwijt op het recyclagepark?
Ja, pmd kan je gratis afgeven in het milieustraatje. PMD moet wel worden
aangeboden in de officiële pmd-zak. De paarse P+md en foliezakken
uit het proefproject in Waregem kan je enkel in de recyclageparken van
Waregem en Beveren-Leie kwijt.

zaterdag

Wat met Klein Gevaarlijk Afval ?
KGA of chemisch afval van huishoudelijke oorsprong mag gratis in het
milieustraatje afgegeven worden. KGA van bedrijfsmatige oorsprong
wordt niet toegelaten. Bedrijven kunnen hiervoor terecht op het Diftarpark
van Harelbeke en Moen.

Wielsbeke
Waregem
Beveren-Leie
Deerlijk
Wielsbeke
Waregem
Beveren-Leie
Deerlijk
Wielsbeke
Waregem
Beveren
Deerlijk
Wielsbeke
Waregem
Beveren-Leie
Deerlijk
Wielsbeke
Waregem
Beveren-Leie
Deerlijk
Wielsbeke
Waregem
Beveren-Leie
Deerlijk

9u

10u

11u

12u

13u

14u

15u

16u

17u

18u
z

z
z
z

z
z
z
z

z
z

Z = enkel tijdens het zomeruur (van eind maart tot eind oktober)

Nieuweophaalkalender
Imog engageert zich om om haar CO2-uitstoot met minimum 20% te verminderen over een periode van 5 jaar. Hiervoor schakelen vanaf begin
volgend jaar de ophaalwagens voor pmd, p&k en restafval over op CNG
brandstof.   CNG is de samengeperste variant van het aardgas dat we
kennen voor huishoudelijk gebruik. Dit aardgas voor voertuigen is

Rij hoffelijk

Dag in dag uit, gaat de afvalophaler de straten op en sjouwt hij onze vuilniszakken, zodat de omgeving op het einde van zijn ronde
opnieuw spic en span is. Jammer genoeg krijgt hij tijdens zijn ronde dikwijls verwensingen naar zijn hoofd geslingerd of moet uit
hij de weg springen van roekeloze en ongeduldige weggebruikers.
Gelukkig blijft hij er voor gaan en kunnen wij genieten van een propere straat.
Afvalophalers verdienen ons respect!

opmerkelijk goedkoper,
schoner én beter voor
het milieu. Dit zorgt voor
95 % minder fijn stof,
-12 % minder CO2 t.o.v.

Alleen
voor haar
spring ik
graag opzij.

diesel en -27 % t.o.v.
benzine, geen benzeen
of

kankerverwekkende

stoffen, geen roet, tot 75
% stiller, geen geurhinder, geen grond- of watervervuiling.
Hierdoor kunnen er kleine aanpassingen gebeuren aan de ophaalrondes. In de week van 19
december valt de nieuwe ophaalkalender in de bus. Kijk even na wanneer
het afval in jouw straat wordt opgehaald. Soms kan dit éénmalig een
week verspringen om alle rondes aan de beschikbare CNG-vrachtwagens te koppelen.
Als de ophaaldag op een officiële feestdag plaatsvindt, wordt er een inhaaldag voorzien. Wanneer die valt, vind je eveneens terug op je kalender. Controleer dit om te voorkomen dat het afval een hele week in het

o
imo

straatbeeld staat.
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Goed bezig
of niet.
Lise
Wat met een lege spuitbus slagroom?
Lege spuitbussen van voedingsstoffen en cosmetica (slagroom, deodorant, haarlak, …) zijn metalen verpakkingen en
mogen in de PMD-zak gesorteerd worden. Anders gezegd: als
je de inhoud van de spuitbussen kan opeten of op je lichaam
kan spuiten dan weet je zeker dat dit in de zak mag.

Rube en Lander
We zijn gek op chips! We weten niet zeker of de chipszakjes en
dozen bij de PMD mogen. Is dat zo?
Chipszakken horen noch bij de P (plastic flessen en flacons)
noch bij de M (metalen verpakkingen) van PMD. Het zijn vaak
plastic verpakkingen die omhuld zijn met een laagje aluminium.
Dus mag je ze niet bij PMD sorteren, maar moeten ze bij het
restafval!

Wouter
Voor het papje van Felix gebruik ik voedzaam melkpoeder.
Ik stak de doos in de PMd-zak, maar kreeg bij de volgende
ophaling een rode weigeringssticker op de zak geplakt. Hoe
komt dat?
Het antwoord ligt in je vraag. Deze verpakking is een doos en
géén drankkarton. Dus neen, niet in de pmd-zak, maar wel
bij het restafval. Voor de volgende ophaling moet je de fout
gesorteerde verpakking uit de zak halen, het voorste luik van
de sticker afscheuren en de zak opnieuw buiten zetten.

Eddy
Na een harde werkdag drinken we al eens een pintje. Ik gooi
de stop van het flesje altijd in de gewone vuilbak. Mijn zoon
David tikte me op de vingers en zei dat die bij de PMD horen.
Heeft hij gelijk?
Inderdaad, kroonkurken horen bij de M (metaalverpakkingen)

Van koffieblik
tot auto
670 alu blikjes = 1 fiets
19.000 ijzeren conserven = 1 auto

van PMD.

Martina
Het eten van mijn katten Eros en Hotteke komt zowel uit zakjes
als uit conserven. Mogen de verpakkingen allebei in de pmd-zak?
Lege conservendozen, maar ook aluminium bakjes, van dierenvoeding sorteer je bij PMD. De zakjes deponeer je echter
bij het restafval. Ze zijn gemaakt van een laagje plastic en
een laagje aluminium die niet gescheiden kunnen worden bij
de recyclage.  Ook drankzakjes fruitsap (Capri-sun) kunnen
daaromniet worden gerecycleerd.
Aluminiumfolie of –papier ten slotte hoort niet in de pmd-zak. Als
aluminiumfolie en –papier in de smeltovens terecht komen smelten ze niet, maar verbranden ze. Ze zijn eenvoudig weg te dun.

Stalen en aluminium verpakkingen zijn bijzondere verpakkingen. Ze

Denk maar aan conservenblikken, drankblikjes en koekjesdozen

kunnen immers oneindig gerecycleerd worden, zonder het minste

in de voedingsindustrie, spuitbussen voor deodorants en indus-

kwaliteitsverlies. Op die manier sparen we een hoop natuurlijke

triële vaten en bidons. U vindt gerecycleerd staal ook in minder

grondstoffen uit. Maar ook op energievlak winnen we enorm door

verwachte hoeken, onder meer in moderne medische apparatuur.

te recycleren: er is tot 85% minder energie nodig om staal te re-

Foto’s: IOK afvalbeheer’

Niet in pmd

Verpakkingen die giftige en/of bijtende middelen heb-

cycleren dan om het te produceren. Voor gerecycleerd aluminium

Gerecycleerd aluminium is zeer populair in de voedingssector:

ben bevat (verven, pesticiden, oplosmiddelen, zuren,

loopt dat cijfer zelfs op tot 95%. Minder energieverbruik betekent

drankblikjes, schotels voor bereide maaltijden of spuitbussen.

…) mogen niet in de PMD gesorteerd worden. In het

minder CO2-uitstoot en dat komt ons klimaat ten goede.

Ook in de bouwsector wordt aluminium gebruikt, onder meer voor

sorteercentum kunnen deze verpakkingen gevaarlijk

raamprofielen. Het materiaal speelt ook een grote rol in de indus-

zijn voor onze medewerkers. Staan deze pictogram-

Gerecycleerd staal vind je overal terug, van scheermesjes tot sta-

trie: voor onderdelen van auto’s en elektrische huishoudtoestellen

men op de flas, flaco of spuitbus dan horen ze niet in

len constructies voor wolkenkrabbers, van koffiezetapparaten tot

wordt vaak aluminium gebruikt, net als voor de metalen pigmenten

het PMD, maar wel in het KGA (Klein Gevaarlijk Afval)

kranen voor containers. Ook veel verpakkingen bestaan uit staal.

in verf.

Oude lampen horen in
het recyclagepark

Komen er schadelijke stoffen vrij bij de verwerking?
Nee, veiligheid voor mens en milieu staat voorop! Tijden beide processen zal men stof en kwikdampen
constant afzuigen, opvangen en zuiveren in volledig gesloten verwerkingsinstallaties. Glas en metalen
worden soms zelfs naverwarmd om het eventuele kwik te doen verdampen. Er komt ook fluorescentiepoeder vrij. Dat wordt veilig opgeslagen.

De vuilnisbak en de glasbol zijn een slecht idee. Lampen
recycleren is de enige juiste keuze, en wel om 3 redenen.

Kan men alles recycleren?

• Er zitten waardevolle stoffen in die we bij recyclage opnieuw kunnen gebruiken als basis of onderdeel

basisgrondstof ingezet voor nieuwe materialen en producten.

Ferromaterialen, non-ferromaterialen en kunststof worden voor de volle 100% gerecycleerd en als

van nieuwe producten.
• Ze bevatten soms gevaarlijke stoffen die niet in onze leefomgeving mogen terechtko-men.
Spaarlampen en tl-lampen bevatten kwik en dat maakt hen tot Klein Gevaarlijk Afval (KGA).
• Recycleren is makkelijk. Breng je kapotte lampen naar het recyclagepark en Recupel doet de rest.
Weet je niet goed in welke container je kapotte lamp moet? Vraag dan zeker raad aan de parkwachter.

Wat is de voordeligste lamp?
Elke lamp is verschillend. Denk daarom goed na over je aankoop. De aankoopprijs, levensduur en

Hij/zij zal je graag verder helpen.

gebruikkosten kunnen sterk uiteen lopen. Om je wat wijzer te maken vind je in de tabel hieronder de

De verwerking van lampen. Hoe werkt dat?

eigenschappen van elke lamp. Maar onthoud goed; energiezuinig zijn, loont op lange termijn altijd!

Worden alle lampen op dezelfde manier verwerkt?
Nee, rechte tl- of fluorescentielampen gaan naar een installatie die verschilt van die voor bolvormige
lampen. Het einddoel van beide processen blijft wel hetzelfde: zoveel mogelijk glas en andere materialen terugwinnen.

LED
lamp

Fluoricentie
lamp

Spaarlamp

Halogeenlamp 12V

Halogeenlamp 220V

Gloeilamp

Gemiddelde
levensduur

Gemiddelde
levensduur

Gemiddelde
levensduur

Gemiddelde
levensduur

Gemiddelde
levensduur

Gemiddelde
levensduur

25 jaar

16 jaar

6 jaar

2 jaar

2 jaar

2 jaar

gemiddelde
aankoopprijs

gemiddelde
aankoopprijs

gemiddelde
aankoopprijs

gemiddelde
aankoopprijs

gemiddelde
aankoopprijs

gemiddelde
aankoopprijs

12 euro

5 euro

6 euro

2,5 euro

3,5 euro

1 euro

Gebruikskosten
per jaar

Gebruikskosten
per jaar

Gebruikskosten
per jaar

Gebruikskosten
per jaar

Gebruikskosten
per jaar

Gebruikskosten
per jaar

1,5 euro

2 euro

2,5 euro

9,5 euro

9 euro

14 euro
*1 jaar = 100 branduren

Taxus tegen Kanker
Bedankt aan al wie tussen 15 juni en 31 augustus de jonge takjes van
zijn taxushaag naar het recyclagepark heeft gebracht. Door jullie
inspanningen zamelden de Imog-gemeenten samen 542 m³ taxussnoeisel
in. Zo vergroten we voor veel patiënten de hoop, want één kubieke
meter snoeisel is goed voor één chemotherapie. Bovendien leverde de
inzameling geld op voor kankerbestrijding. De opbrengst van dit jaar
bedraagt € 10.848. En net zoals andere jaren wordt dit geld goed besteed.
Imog is daarom zeer verheugd zowel aan het Kinderkankerfonds als aan
het fonds Oncologie € 5424 te kunnen schenken.

Het is niet
ingewikkeld!

Doe kranten, tijdschriften en folders
uit hun plastic verpakking voor
ze bij Papier-Karton gaan.

Download
Recycle!

Recycle! weet alles van afval. Waar staat de
dichtstbijzijnde glasbol? Wanneer zet ik het
oud papier buiten? Waar blijf ik met mijn oude
batterijen? De antwoorden zitten in je broekzak,
dankzij Recycle!

In samenwerking met Bebat en Recupel.

De Afvalkrant wordt gedrukt op
100% gerecycleerd en chloorvrij
gebleekt kringlooppapier
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