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pen werkjaren. Op die manier kan verder
nieuw spelmateriaal worden aangekocht en
kunnen voorbereidingen worden getroffen
voor activiteiten die tijdens zonnige zomerdagen toch kunnen plaatsvinden. (PPW)

Info: www.waregem.be en 056 62 12 11
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centueel berekend en in verhouding tot het
totaalbedrag over alle verenigingen heen.
Het moet hen blijven stimuleren om de
leden te blijven bereiken en plannen te
smeden voor de toekomst.
Het aandeel voor sport wordt verdeeld
onder alle aangesloten competities daar zij

“Een kantoor in WestVlaanderen stond al
even op de planning0
En Waregem is de
perfecte uitvalsbasis”,
aldus directeur Jurgen Broos. (PNW)

FOLIE MOET NIET MEER IN APARTE TRANSPARANTE ZAK

Nieuwe blauwe zak maakt
ophaling nu eenvoudiger
REGIO De foliezak is er nog niet
zo lang maar verdwijnt alweer.
Vanaf 1 april kan je ook je folies
in de gewone PMD-zak kwijt.
Waregemnaar Koen Delie van
Imog legt uit hoe het nieuwe
systeem werkt.
DOOR JAN DECOCK

In de nieuwe blauwe afvalzak die afvalintercommunale Imog samen met de elf
partner-steden/gemeenten vanaf 1 april
verplicht maakt, moet je samen met alle
PMD-afval ook de folies deponeren. Tot nu
toe waren die bestemd voor de doorschijnende zak. Die verdwijnt nu. De transparante zak mag je wel nog op de stoep zetten
tot al je exemplaren opgebruikt zijn.
Koen Delie, manager interne en externe
communicatie bij Imog, verduidelijkt dat
het voor de burger in elk geval eenvoudiger

_________

Koen Delie met de nieuwe blauwe afvalzak van Imog. Daarin mogen pmd en folies samen gedeponeerd worden. (foto DJW)

“Door de komst
van de nieuwe
centra wordt straks
alles nog verfijnder
gesorteerd”

aantal steden en gemeenten liep. Waregem
was er een van. Fostplus, de organisatie die
instaat voor de recyclage van plastics, besliste intussen om op vijf locaties in België
vijf nieuwe sorteercentra in te richten. Dat
gaat over één centrum voor twee provincies. Imog heeft daarom zijn eigen sorteercentrum voor pmd opgedoekt. Door de
komst van de nieuwe centra, waar straks
nog verfijnder wordt gesorteerd, is het nu
mogelijk om de foliezak te liquideren en
alles samen te brengen in de nieuwe blauwe zak. Voor de burger is dat inderdaad
een vereenvoudiging van het ophaalsysteem.”

KOEN DELIE
MANAGER COMMUNICATIE IMOG

_________

is om nu niet meer vooraf te moeten selecteren welk plastiekafval in welke zak moet.

Is de nieuwe blauwe zak een bewuste
keuze voor het vereenvoudigen van het
ophalen van huishoudelijk afval?
“Eerst en vooral wil ik zeggen dat de foliezak een proefproject was dat in een beperkt

Bron : Krant van West-Vlaanderen - 26 maart 2021

Moet de burger nu meer betalen?
“Absoluut niet. Alles blijft hetzelfde. De
nieuwe blauwe zak is niet duurder dan de
huidige. De prijs van de grijze zak voor
restafval blijft ook gelijk. Het gaat erom dat
er nog meer ingezet wordt op zoveel moge-

lijk recycleren en recupereren van grondstoffen om zo weinig mogelijk restafval
voor de grijze zak over te houden dat bestemd is voor de verbrandingsoven in Harelbeke.”

Het bedrijf Lybover uit Beveren-Leie
heeft de opdracht om voor de Limburgse
afvalintercommunale Limburg.net een
volledig nieuwe optische sorteringsinstallatie tegen begin volgend jaar in Beringen te ontwikkelen. Die kan op basis van
kleurherkenning vijf verschillende afvalzakken tegelijk sorteren waardoor de
afvalstroom verder wordt verfijnd voor
recyclage. Denkt Imog ook aan zoiets?
“Waarmee Lybover nu bezig is voor Limburg is heel interessant. Imog volgt de ontwikkelingen op de voet maar is tegelijk ook
bezig met het toekomstig afvalbeleid. Daar
horen zeker nieuwere, nog verfijndere systemen bij voor recuperatie en recyclage.”
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Yanaika (5) kregen onderdak bij familie, net als de rest van het gezin.
Omwille van de roetdeeltjes mag De verzekering zorgt voor een
niemand in de woning verblijven. poetsploeg en dan kan het gezin
Het is te ongezond. “De rampen Dewildeman misschien volgende
blijven zich opstapelen. Ik verloor week naar huis.
mijn zwangere vrouw Sylvie in het “Het vuur lijkt wel ontstaan te zijn
voorjaar 2020. Ze kreeg een bacte- in de hoek waar Dylan gamet. Zijn
riële infectie en werd opgenomen playstation is gewoon gesmolten,

Herdenkingshoekje

veren dan vroeger. Die schade is te
herstellen. Het verlies van mijn
vrouw niet. We zijn aan erger ontsnapt. De brandweer verwijderde
nog woensdagavond de isolatie uit
de zolderruimte. En straks kunnen
we verder opruimen. De eigenaar
van de woning helpt waar mogelijk.”

Weer nieuwe vuilzakken op komst: blauwe zak vervangt folie en pmd
ANZEGEM/AVELGEM/DEERLIJK/
HARELBEKE/ZWEVEGEM/WAREGEM/
KORTRIJK/SPIERE-HELKIJN/
WIELSBEKE/KRUISEM

Inwoners van Zuid-WestVlaanderen en Kruisem moeten vanaf 1 april een vuilniszak minder gebruiken.
Er komt plaats vrij in de opbergruimte van inwoners uit de Imogregio. De doorzichtige vuilniszak
die enkele jaren geleden als testproject werd geïntroduceerd, verdwijnt. Een nieuwe blauwe zak vervangt de foliezak en de pmd-zak. “In
die nieuwe blauwe zak mogen alle

plastics: van flessen tot yoghurtpotjes tot plastic zakken en folies”, zegt
Imog-woordvoerder Koen Delie.
Dat moet het sorteren en recycleren gemakkelijker maken.

Beter voor de portemonnee
Wie nog maar net een pak pmdzakken of foliezakken heeft gekocht, hoeft zich geen zorgen te maken. Je mag ze vanaf april beide als
algemene pmd-zak gebruiken en
tweewekelijks buitenzetten. De
verkoop van de foliezakken werd
ondertussen stopgezet. De ophaling
blijft gelijk: tweewekelijks op de dag

dus twee keer gemakkelijker: alles
kan in één zak én die zak wordt
tweewekelijks opgehaald”, zegt Delie.
Een goede zaak voor het milieu én
de portemonnee van de mensen,
aangezien de restafvalzakken een
pak meer kosten.
Er wordt aan de introductie een
uitgebreide informatiecampagne
gekoppeld. Binnenkort ontvangen
alle gezinnen een uitgebreide folder
met alle details, maar ook online
wordt gecommuniceerd. Dat gedat je het gewoon bent, ook wan- beurt zowel via de website van
neer er folies in je zak zitten of je Imog als via hun Facebookpagina.
een foliezak gebruikte, dus. “Het is (kvo)
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De oudste zoon Dylan (19) was
nog aan het skaten in het park in
Marke toen zijn vader belde om
naar huis te komen. “Ik dacht eerst
aan een grap”, zegt Dylan. “Maar
toen hoorde ik sirenes. De brandweer heeft nog tot half twee gewerkt. Ilyana werd dezelfde nacht

Bron : Het Nieuwsblad - 26 februari 2021

Bron : Het Nieuwsblad - 2 maart 2021

Bron : Infoblad Deerlijk - maart 2021

Bron : Krant van West-Vlaanderen - 12 maart 2021

Bron : Het Nieuwsblad - 25 maart 2021

DOOR JAN DECOCK

Zwerfvuil
blijft gesel

Fotografe steekt ho
kappers hart onder

Restafval bijna
gehalveerd

Bewoners van Damme bieden hun afval nu aan in
rolcontainers en betalen per kg restafval die ze
aanbieden. (gf)

DAMME In Damme werd de laatste drie maanden
van vorig jaar bijna de helft minder restafval aangeboden. Dat is het gevolg van de invoering van het
Diftarsysteem waarbij de vervuiler moet betalen. De
bewoners van Damme bieden hun afval nu immers
aan in rolcontainers die slechts om de twee weken
opgehaald worden gezien ze meer afval kunnen inzamelen in de container. Ze betalen nu per kilogram
afval die ze aanbieden.
Voor de eerste 50 kilogram restafval per gezinslid
betalen ze 0,15 euro. Wie die kilo’s overschrijdt, betaalt dan 1,25 euro. De Dammenaars worden zo bewuster in het aanbieden van afval.
“Aan de cijfers kunnen we meteen merken dat onze
bewoners beter gaan sorteren. Het stemt ons tevreden dat de cijfers al meteen gunstig zijn. We hebben
intussen ook de verkoopprijs van de PMD zakken
kunnen doen dalen naar 0,15 euro per stuk”, vertelt
schepen Bart Desutter.
De stad Damme is ervan overtuigd dat er nog andere gemeenten zullen kiezen voor hun systeem. De
wijziging van afvalzakken naar rolcontainers vergde
een aanpassing voor de Dammenaars. Via de website van de stad kunnen de inwoners hun persoonlijke
afrekening goed meevolgen. (SREA)

Bron : De Streekkrant - 3 maart 2021
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Telkens er in Waregem een zwerfvuilactie wordt georganiseerd, is het
prijs: het aantal gevulde plasticzakken
die afhaalintercommunale Imog dan
komt ophalen, is altijd een veelvoud
tien. Daaraan
herinnertisin
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hetelk
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Maertens trok Knokke-Heist rond om degeval
die vorige
zondag
En tijmoesten
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gesloten horeca- en kapperszaken opCircle
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het de politie
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dens
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dagelijkse
strandwandelinbeeld vast te leggen. Zo wil ze de zakenvorig
Mira
die de Week van
de Handen fietstochten”,
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ten sluiten vanwege de coronapande-having
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“De ontdekt,
geslotenwaarvan
horecazaken
mie in de kijker plaatsten. “Ze kunnensluikstorten
konden
achterhaald
wie geeft een
stemmen
me enorm
triest. Het
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eenfotodesolate
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De
conclusie
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dan
book een pagina ‘steun de horeca’ reeks de uitbaters een hart onder de
ook dat het achteloos en respectloos
opende. Het betreft een pagina met riem steken.”
weggooien van afval op stedelijk
zwart-witfoto’s van de Knokke-Heistse De fotoreeks over de gesloten horecazagrondgebied een hardnekkig en moeihorecazaken die zwaar getroffen zijn ken kan men bewonderen op Facebook
lijk te bestrijden fenomeen is. Zeker, het
door de crisis. “Het begon met horeca- Anne Marie Maertens of op flickr. (DM)
is niet typisch Waregems en ook niet
typisch Zuid-West-Vlaams. Het komt

_________

CARTOON

“In het
stadscentrum
zijn meer
afvalrecipiënten
nodig”
_________
voor in heel Vlaanderen en in heel het
land. Maar dat wil niet zeggen dat je
daarvoor je ogen moet sluiten. Of de
verantwoordelijkheid doorschuiven
naar het stadsbestuur terwijl wij op
verschillende locaties over uitstekend
uitgeruste containerparken beschikken,
gekoppeld aan een wekelijkse tot tweewekelijkse ophaling van restafval, pmd,
papier en karton. Daar heeft de gemeentelijke overheid samen met de
betrokken intercommunales duidelijk
in geïnvesteerd. Toch kan het nog beter.
Hoe? Door in het straatbeeld en zeker
in het stadscentrum plus aangrenzende
straten zoveel mogelijk afvalrecipiënten
te installeren. Die eisen de aandacht op
van wie bijvoorbeeld met een leeg blikje rondloopt dat hij kwijt wil. Ok, je
vindt wel enkele van die afvalbakken
in de straten. Maar niet genoeg in elk
geval. En ook niet op die locaties waar
je ze verwacht: Zuiderpromenade,
Boekenplein, het brede voetpad langs
LAAT U INSPIREREN!
de Zuiderlaan overkant voetbalstadion
en langs de Westerlaan. Ten slotte zie je
veel te weinig borstelwagens aan het
speciale acties
werk in de straten. Dat is zeker een
werkpunt. Hoe dan ook: vermijden van
zwerfvuil en sluikstorten begint bij de
burger zelf.

MA 15 - ZO 28

Bron : Krant van West-Vlaanderen - 12 maart 2021
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Bron : Dewereldmorgen.be - 11 maart 2021
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WAREGEMSE LYBOVER BOUWT SORTEERINSTALLATIE VOOR LIMBURGSE AFVALVERWERKER

“We willen zo weinig mogelijk restafval”
WAREGEM Het innoverend bedrijf Lybover
bouwt in opdracht van
de Limburgse afvalverwerker Bionerga nv een
optische sorteerinstallatie
die vijf verschillende afvalzakken sorteert op
kleur, zonder die zakken
te beschadigen. Tegen 1
januari 2022 moet de installatie operationeel zijn.

valzakken in vijf verschillende
kleuren op de stoep zetten die tijdens een en dezelfde ronde door
één enkele vrachtwagen worden
opgehaald. Dat betekent minder
uitstoot van CO2. Wat een belangrijke bijdrage is voor een gezond en proper milieu.

INNOVERENDE OPDRACHT

DOOR JAN DECOCK
Limburg heeft in tegenstelling tot
de andere Vlaamse provincies
slechts een grote afvalintercommunale voor heel het grondgebied: Limburg.net. Voor de afvalverwerking inclusief sortering
staat Bionerga nv in, gevestigd in
Beringen. Het is daar dat Lybover
in een nieuw gebouw naast de
verbrandingsoven voor restafafval zijn voor Vlaanderen revolutionaire sorteerinstallatie Optimo
zal installeren.
“Een uitdagende opdracht die
voor het toekomstig afvalbeleid in
Vlaanderen richtinggevend kan
zijn”, zegt ceo Hans Boels. “Het
komt erop neer dat er zo weinig
mogelijk restafval overblijft om te
verbranden. De burger sorteert

Hans Boels, ceo van Lybover, is samen met een team van medewerkers hard bezig met de belangrijke opdracht van de
Limburgse afvalintercommunale Limburg.net. (foto DJW)

vooraf alles in verschillend gekleurde zakken, bestemd voor de
ophaaldiensten. Maar momenteel
heb je daarvoor verschillende ophaalwagens nodig die op verschillende tijdstippen langskomen.
Limburg wil nu dat alles in een
keer in zakken met specifieke
kleuren wordt opgehaald in één

enkele ophaalronde door zijn intercommunale Limburg.net. Die
zakken mogen daarbij niet scheuren.”

SORTEERSYSTEEM
“Lybover is dus nu bezig om een
heel sorteersysteem voor de aangeleverde zakken te ontwerpen
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die op basis van kleurherkenning
in het sorteercentrum worden getrieerd. Voor het aflezen en herkennen van de zakken doet Lybover een beroep op het Zweedse
Envac dat voor de opdracht onze
gelegenheidspartner is.”
Concreet betekent het dat de
Limburgers straks vijf stevige af-

“Lybover is via zijn unit Lybover
BULK de hoofdaannemer, partner Envac ondersteunt als exclusieve onderaannemer die verantwoordelijk is voor het Optimosorteersysteem. Wij zijn verantwoordelijk voor de levering van
de hoofdcomponenten, de montage en installatie ter plekke in
Beringen, de algemene coördinatie en het projectbeheer. Met een
team van drie tot vier van onze
medewerkers hebben wij negen
maanden de tijd om alles klaar en
operationeel te krijgen. Voor Lybover is het zeker een innoverende opdracht waaruit wij kunnen leren wat in de toekomst allemaal mogelijk is voor een afvalbeleid dat gericht is om nog zo
weinig mogelijk restafval over te
houden voor verbranding. Dit
wordt gekoppeld aan een minder
milieubelastend logistiek vervoersysteem. Limburg speelt daarin
met zijn nieuwe sorteersysteem
een voortrekkersrol”, rondt Hans
Boels af.

DE SLAG

VRIJDAG 19 MAART 2021

“We doen nochtans niets gevaarlijks”
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Bron : Zwevegem eigen haard - maart 2021

Demir lanceert
nieuwe call
voor warmteprojecten
van bedrijven
Vlaams minister van Energie
Zuhal Demir selecteerde
23 projecten die inzetten op
groene- en restwarmte, waarvoor 10 miljoen euro wordt
vrijgemaakt. Voor dit jaar is al
een nieuwe call gelanceerd.
WIM VAN DE VELDEN

Bron : VRT - 24 maart 2021

i wil almaar minder verkopen via derde partijen en meer investeren in eigen winkels. © BLOOMBERG
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tot 7,4 miljard euro.
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in Azië tekein de laatste
jdt Gucci in
namaatrege-

len. Zowel de winkelsluitingen in
het voor- en het najaar als het wegblijven van Chinese toeristen in
modesteden als Parijs en Milaan
zetten de verkoop onder druk. Daarbij komt nog dat Gucci de verkoop
van zijn modeartikelen aan groothandels afbouwt, wat ook een
negatief effect had op de verkoop.
De fikse omzetdaling bij Gucci
staat in schril contrast met de ijzersterke groei die het Italiaanse merk
de voorbije jaren kende. Onder leiding van CEO Marco Bizarri en creatief directeur Alessandro Michele
verdubbelde de omzet in 2015-2019
tot meer dan 10 miljard euro en
ging de winst maal drie.
Aan die gouden tijd lijkt een einde gekomen. ‘Het is irrelevant om
op basis van de cijfers van het laatste
kwartaal conclusies over Gucci op
lange termijn te trekken’, zei Pinault
tijdens een toelichting van de
Kering-resultaten. ‘Dat zou zo fout
zijn.’
Analisten verwachten dat Pinault
zijn portemonnee moet opentrekken om nieuwe merken aan Kering
toe te voegen. De Franse miljardair
erkent dat Kering over de financiële
middelen beschikt om overnames
te doen en dat het uitkijkt naar merken met een wereldwijde uitstraling.
‘Maar de prioriteit ligt nog altijd op
organische groei, om te beginnen
bij Gucci.’
Om opnieuw met groei aan te
knopen heeft Gucci, dat dit jaar zijn

100ste verjaardag viert, al enkele
maatregelen in gang gezet. Het
modemerk zal zijn kleding en
mode-accessoires almaar minder
verkopen via derde partijen, maar
meer investeren in eigen winkels.
‘Een juiste keuze’, noemt Nathalie
Bailly, een analiste van het beurshuis
KBC Asset Management, dat. ‘Dat
verhoogt de controle over het merk
en de prijszetting.’
Verder is het merk al even bezig
de focus te verleggen naar vrouwen
boven 40 jaar. Recent werd nog een
nieuwe handtassenlijn gelanceerd
waarmee Gucci de band met bekende figuren als Jackie O en prinses
Diana aanhaalde. Gucci zet ook in
op duurdere accessoires, zoals
juwelen en horloges, openen de
komende maanden pop-upwinkels
en staan samenwerkingen met
andere designers op de planning.
Pinault is naar eigen zeggen niet
bezorgd over Gucci. Hij verwacht
dat zijn Italiaanse paradepaardje
snel weer tekenen van herstel vertoont. De analisten achten die kans
reëel. ‘We denken dat het Guccimanagement hard zal werken om
een nieuw hoofdstuk bij te schrijven
aan het groeiverhaal door een
ouder, niet-millennial publiek aan
te spreken’, zegt Citi-analist Thomas
Chauvet.
De beleggers
zijn
minder
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tuigd. Het aandeel Kering kreeg
woensdag in Parijs een opdoffer van
meer dan 7 procent.

Vlaams minister van Energie Zuhal
Demir (N-VA) lanceerde in samenwerking met het Vlaams Energieen Klimaatagentschap in het najaar
van 2020 een tweede oproep voor
klimaatvriendelijke warmteprojecten. Ze wil ondernemingen stimuleren om te investeren in warmtepompen of biomassa en warmteoverschotten te gebruiken.
33 voorstellen werden ingediend, waarvan 23 projecten steun
krijgen. Het grootste deel van het
budget, zowat 7 miljoen euro, gaat
naar meer dan elf bijkomende
kilometers aan warmtenetten. De
warmtenetten van Roeselare, Kuurne en Brugge worden uitgebreid.
In Antwerpen wordt de Slachthuissite een nieuwe schakel in het masterplan voor warmtenetten. In Gent
worden de nieuwe dokken verder
van een warmtenet voorzien.
Er zijn drie grote restwarmteprojecten. Puratos zal in zijn
chocoladefabriek in Erembodegem
restwarmte gebruiken. FrieslandCampina zal die technologie toepassen om de melkproductie in
zijn vestiging in Aalter energiezuiniger te maken. Het pigmentbedrijf
Kronos zal zijn restwarmte delen
met het nieuwe bedrijf Green
Create W2V Ghent.
‘We hebben gefocust op de projecten die het meeste klimaatwinst
boeken in verhouding tot de aangevraagde steun’, zegt Demir. ‘Ik
hoop dat die projecten een inspiratie zijn voor andere ondernemingen om hun restwarmte een nieuwe bestemming te geven. Wie geen
restwarmte heeft of kan gebruiken,
kan een klimaatvriendelijke oplossing vinden in groene warmte’, zegt
Demir.
Ondertussen is een nieuwe projectoproep gelanceerd. Daarvoor
trekt Demir 15 miljoen euro uit.
Ook de projecten die in 2020 geen
steun ontvingen omdat ze onvoldoende uitgewerkt waren of omdat
andere beter scoorden, kunnen een
aanvraag indienen. In het najaar
van 2021 staat nog een projectoproep gepland.

Minister Zuhal Demir. © BELGA
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