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Afvalbedrijf gaat zelf vuilniswagens
weren uit drukke schoolomgeving
Een vuilniswagen
aan de schoolpoort bij het begin of het einde van een schooldag, het zou binnenkort
verleden tijd moeten zijn. Afvalintercommunale Imog wil haar ophalers verbieden
om nog in de buurt van scholen te rijden wanneer daar veel kinderen lopen.
HARELBEKE/DEERLIJK/ANZEGEM/AVELGEM/ZWEVEGEM/KORTRIJK/WAREGEM

Verkeersveiligheid komt steeds
hoger op de politieke agenda, en
dat merken ze ook bij afvalverwerker Imog. ‘Steeds meer gemeentebesturen willen niet meer dat er
nog grote vrachtwagens in de
buurt van scholen rijden. Of toch
zeker niet als daar veel kinderen
passeren, bijvoorbeeld bij de start
of het einde van de schooldag’, zegt
Imog-woordvoerder Koen Delie.

met werfverkeer.
Kortrijk was vier jaar geleden de
eerste stad om dat charter te lanceren en kreeg overal in Vlaanderen
navolging. ‘Het is een mooi initiatief, maar het stadsbestuur kan wat
mij betreft nog een stap verder

gaan’, zegt Opsomer, zelf leerkracht in het Guldensporencollege.
‘Dat er onlangs om 8 uur een
zware vrachtwagen van Imog door
de Ballingenweg reed, was bijvoorbeeld niet oké.’

Lokaal vrachtverkeer

Schepen van Mobiliteit Tijs Naert
(SP.A/Groen) beloofde het idee
voor te leggen aan Imog. Toen
bleek dat het bedrijf zelf al een plan
i aan het uitwerken was. ‘Dit charter gaat specifiek over werfverkeer,

maar ook bestemmingsverkeer
moet aangepakt worden. Ik vraag
aan Imog of ze daarmee rekening
willen houden, net als we dat aan
bedrijven met lokaal vrachtverkeer
moeten vragen’, zegt schepen
Karen Verhulst
Naert.

Dodelijk ongeval

Het bedrijf wil meevaren op die
‘trend’. ‘We begrijpen de bezorgdheid, zeker na een dodelijk ongeval
onlangs in Zwevegem. Dus verplichten we bij het volgende contract onze ophalers om schoolomgevingen bij het begin en einde van
de lesdag te vermijden.’
Op dit moment kan Imog weinig doen. ‘We inventariseren onze

‘We zijn onze routes
aan het herzien en
zullen onze ophalers
verbieden om aan het
begin en einde van de
lessen in de buurt
van scholen te
komen’
Koen Delie
Woordvoerder Imog

ophaalroutes en bij de opmaak van
het volgende bestek, dat via de officiële weg op zoek gaat naar bedrijven die afval ophalen, nemen we
deze regel op in de voorwaarden’,
zegt Delie.
Het plan van Imog kwam eerder
onverwacht aan het licht na een
discussie op de gemeenteraad in
Harelbeke. Raadslid Koen Opsomer (CD&V) feliciteerde het stadsbestuur met de ondertekening van
het werfcharter. Dat verbiedt
bouwbedrijven om bij het begin en
aan het einde van de schooldag in
schoolomgevingen te passeren

Gemeenteraadslid Koen Opsomer (rechts) deed een warme oproep om vrachtverkeer weg te houden bij scholen, iets wat schepen Tijs Naert
onderschreef. © loh

Bron : De standaard - 26 oktoberi 2020

Automaten met groenten, fruit en ijs immens populair
PASSENDALE/ROESELARE

Brood, koffie, groenten, fruit en
zelfs foto’s en pakjes: ondernemers bieden hun verse producten sinds kort aan in automaten.
Die staan in een nieuwe shop
naast een bakkerij in Passendale.
Davy Moeyaert (36) en zijn vrouw
Lien Vancraeynest (34) baten al
twaalf jaar bakkerij Moeyaert uit in
de Zonnebeekse deelgemeente
Passendale. Naast hun bakkerij in
de Statiestraat kochten ze een leeg-

staand café, dat dit jaar omgebouwd werd tot een automatenshop. ‘Wij vullen een koffieautomaat en een automaat met eigen
producten’, zegt Davy. ‘Denk maar
aan ovenverse sandwiches, mantepeirden (klaaskoeken, red.), brood,
muffins, suikerwafels, pannenkoeken, koekenbrood, rozijnenbrood en frisdranken.’
Aanvankelijk ging het hem
vooral om efficiëntie. ‘Klanten
konden hun bestelling via onze
webshop in het weekend afhalen

zonder aan te schuiven in een overvolle winkel’, vervolgt Davy.
‘Sommige klanten kwamen zondagochtend aan in pyjama, stapten uit de auto en konden meteen
weer vertrekken. Heel makkelijk.
We begonnen ermee in februari.’
Uiteindelijk bleek de automaat officieel ‘Automatenshop Passendale shop&go 24/7’ - een gouden
zet tijdens de lockdown. ‘In de
shop zijn geen verkopers aanwezig. Hoe minder menselijk contact,
hoe beter’, klinkt het. ‘We beslisten

om andere automaten te plaatsen
en te verhuren aan ondernemers
en handelaars uit de streek. Hoe
groter en diverser het assortiment,
hoe meer bezoekers en hoe groter
de winst voor elke ondernemer.’
‘Een landbouwer biedt er nu aardbeien aan en een serrebedrijf verkoopt er zelfgemaakte producten
zoals verse soep, groenten en zuivel. Een speelboerderij pakt uit
met suikervrij, lactosevrij en gewoon roomijs, en een fruithoeve
zorgt voor fruit en bereide gerech-

ten. Er is een automaat voor pasfoto’s. Denk aan communies en foto’s voor officiële documenten.’

Bpost

Intussen werd ook een overeenkomst gesloten met Bpost voor een
pakjesautomaat. ‘Het systeem is
heel klantvriendelijk: bezoekers
zijn beschut tegen wind en regen,
en de shop is altijd open. Sinds de
opening kregen we al duizenden
klanten over de vloer.’
Thijs Pattyn

eente@
blad.be
beeld:
@
blad.be)

Imog wil zelf charter van bouwsector gaan toepassen

Afvalbedrijf gaat zelf vuilniswagens
weren uit drukke schoolomgevingen
HARELBEKE/DEERLIJK/ANZEGEM/
AVELGEM/ZWEVEGEM/KORTRIJK/
WAREGEM

Een vuilniswagen aan de
schoolpoort bij het begin of
het einde van een schooldag,
het zou binnenkort verleden
tijd moeten zijn. Afvalintercommunale Imog wil haar
ophalers verbieden om nog in
de buurt van scholen te rijden op het moment dat daar
veel kinderen lopen.

Verkeersveiligheid komt steeds
hoger op de politieke agenda, en
dat merken ze ook bij afvalverwerker Imog. “Steeds meer gemeentebesturen willen niet meer dat er
nog grote vrachtwagens in de buurt
van scholen rijden. Of toch zeker
niet als daar veel kinderen passeren, bijvoorbeeld bij de start of het
einde van de schooldag”, zegt
Imog-woordvoerder Koen Delie.

Dodelijk ongeval
Het bedrijf wil meevaren op die
‘trend’. “We begrijpen de bezorgdheid, zeker na het dodelijk ongeval
onlangs in Zwevegem. Dus verplichten we bij het volgende contract onze ophalers om schoolomgevingen bij begin en einde van de
lesdag te vermijden.”
Op dit moment kan Imog weinig
doen. “We inventariseren onze ophaalroutes en bij de opmaak van
het volgend bestek, dat via de officiële weg op zoek gaat naar bedrijven die afval ophalen, nemen we

LOH

KAREN VERHULST

Gemeenteraadslid Koen Opsomer (rechts) deed een warme oproep om vrachtverkeer
weg te houden bij scholen, iets wat schepen Tijs Naert onderschreef.

KOEN DELIE

discussie op de gemeenteraad in
Harelbeke. Raadslid Koen Opsomer (CD&V) feliciteerde het stadsbestuur met het ondertekenen van
het werfcharter. Dat verbiedt
bouwbedrijven om bij het begin en
aan het einde van de schooldag in
schoolomgevingen te passeren met
werfverkeer.
Kortrijk was vier jaar geleden de
eerste om dat charter te lanceren
en kreeg overal in Vlaanderen navolging. “Het is een mooi initiatief,
maar het stadsbestuur kan wat mij
deze regel op in de voorwaarden”, betreft nog een stap verder gaan.
Dat er onlangs om 8 uur een zware
zegt Delie.
Het plan van Imog kwam eerder vrachtwagen van Imog door de Balonverwacht aan het licht na een lingenweg reed, was bijvoorbeeld
IMOG

“We zijn onze routes aan
het herzien en zullen onze
ophalers verbieden om
aan het begin en einde
van de lessen in de buurt
van scholen te komen”

niet oké”, zegt Opsomer, zelf leerkracht in het Guldensporencollege.

Lokaal vrachtverkeer
Schepen van Mobiliteit Tijs Naert
(SP.A/Groen) beloofde het idee
voor te leggen aan Imog. Toen
bleek dat het bedrijf zelf al een plan
in die zin aan het uitwerken was.
“Dit charter gaat specifiek over
werfverkeer, maar ook bestemmingsverkeer moet aangepakt
worden. Ik vraag aan Imog of ze
hiermee rekening willen houden,
net als we dat aan bedrijven met lokaal vrachtverkeer moeten vragen”, aldus Naert.

Zware schade na brand bij Billie’s Beauty Lounge & Barber Shop

Bron : Het Nieuwsblad - 26 oktober 2020

SINT-DENIJS

brandweer”, vertelt haar partner.
“De brandweer startte recent
een preventiecampagne om de
bevolking te sensibiliseren om
binnendeuren in de woning zoveel mogelijk te sluiten, waardoor
vuur en rook zich niet kunnen
verspreiden. Dat heeft hier echt
wel het verschil gemaakt”, zegt
majoor Ignas Callens van hulpHet was zaakvoerster Sybil Du- verleningszone Fluvia. “Dankzij
prez zelf die omstreeks 10 uur de het feit dat de deuren naar de
brand opmerkte en de brandweer aangrenzende ruimtes gesloten
alarmeerde. “Ik kwam iets opha- waren, bleef de brandschade belen en zodra ik de deur opende, perkt tot de ene ruimte vooraan
merkte ik rook en de zwartgebla- in de zaak en bleven de andere dekerde ramen op. Vlammen waren len van het gebouw volledig iner toen niet. Gelukkig dat ik tact.”
langskwam. Normaal moest onze
zoon deze voormiddag een voet- Zaak pas opgefrist
balmatch spelen, omdat die afgelast is, waren we thuis”, vertelt In het gedeelte vooraan de zaak
Sybil. “Ik ben binnengegaan en kwamen door de intense hitte de
schepte de smeulende resten in lamellen aan het plafond naar beIn de Zwevegemse deelgemeente Sint-Denijs heeft een
korte, maar felle brand zaterdag heel wat schade veroorzaakt bij Billies Beauty
Lounge & Barber shop langs
de Helkijnstraat. Boosdoener
is wellicht een kortsluiting.
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KORTRIJK WAREGEM MENEN

De brand bij Billie’s Beauty Lounge & Barber Shop was snel
onder controle, maar veroorzaakte aanzienlijke schade.

Bij Billie’s Beauty Lounge, die
ondertussen ruim tien jaar bestaat, kunnen klanten terecht
voor het plaatsen van kunstnagels, alsook voor allerhande
schoonheidsbehandelingen
en
medische pedicure. In juli 2015

terechtkunnen voor een ambachtelijke scheerbeurt. Daarmee was
Sybil een van de eerste vrouwelijke barbiers in onze provincie. De
brand is een ferme tegenslag voor
de zaakvoerster die in januari dit
jaar haar zaak heropende na een
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Imog wil wegreuzen van
scholen weghouden
HARELBEKE Afvalverwerker Imog wil de vrachtwagens weren uit een
drukke schoolomgeving.
“Meer en meer gemeentebesturen willen niet
meer dat er nog grote
vrachtwagens rijden waar
veel kinderen passeren.
Wij stappen daarin mee”,
zegt Koen Delie van
Imog.
Koen Opsomer (Guldensporencollege) en Koen Delie (Imog) in de omgeving van
de Centrumschool. (foto LOO)

Het verhaal voor Imog begint bij
een gemeenteraadszitting, waar
het stadsbestuur een werfcharter
goedkeurde dat bouwbedrijven
verbiedt om bij het begin en aan
het einde van de schooldag in
schoolomgevingen met werfverkeer te passeren. Raadslid Koen
Opsomer (CD&V) feliciteerde het
stadsbestuur toen met het ondertekenen van het werfcharter.
“Het is een heel mooi initiatief,
maar het stadsbestuur mag gerust
een grotere stap zetten. Het kan
bijvoorbeeld niet dat een vrachtwagen om 8 uur ’s morgens aan
een schoolpoort in de Ballingweg
passeert waar het op dat uur heel
druk is”, aldus Koen Opsomer, die
leerkracht is aan het Guldensporencollege. “Meer en meer gemeentebesturen willen niet meer
dat er nog grote vrachtwagens in

de buurt van scholen rijden bijvoorbeeld ’s ochtends en in de
namiddag wanneer de schoolpoorten openen of sluiten. Wij
gaan zeker mee met die trend en
willen dit traject volgen. We willen dit toepassen op onze vrachtwagens die afval ophalen”, zegt
woordvoerder Koen Delie van
Imog.

WERKPLAN
Het stadsbestuur legde via schepen van Mobiliteit Tijs Naert
(Groen) het charter voor aan
Imog, dat eigenlijk al bezig was
met dergelijk plan. “Momenteel
zijn we bij Imog al een tijdje in
overleg met de bestuurders en
ophalers van de vuilniswagens.
We begrijpen de bezorgdheid van
de ouders en andere mensen, ze-

ker na het dodelijk ongeval onlangs in Zwevegem. Momenteel
zijn we bezig met alle ophaalroutes en stopplaatsen van onze vuilniswagens te inventariseren en in
kaart te brengen. Ook de uren
waar zij op drukke plaatsen moeten passeren. Wij maken daar een
‘werkplan bestemmingsverkeer’
van op”, zegt Delie. “Bij het volgend contract worden de ophalers verplicht om andere uren aan
te houden om zo de drukke uren
aan scholen te vermijden. Dat is
belangrijk. Dat geldt ook voor andere ophalers die voor ons werken. Uiteraard wordt er rekening
mee gehouden dat onze werknemers hun werk moeten kunnen
doen en dat ze zich niet ‘vastrijden’ in verkeer of sommige verkeerssituaties.” (PVH)

Nu ook deelfietsen aan station

Bron : Krant van West-Vlaanderen - 30 oktober2020

HARELBEKE Blue-bike is
nu ook in Harelbeke beschikbaar. Op het Stationsplein staan 12 Bluebikes. Om het gebruik
van de blauwe deelfietsen te stimuleren loopt
momenteel een sms-actie
waarmee reizigers een
gratis proefrit kunnen
verzilveren.
Blue-bike heeft als deelfietsaanbieder een groot netwerk met nu
al 65 Blue-bikelocaties, meestal in
Vlaanderen. “We streven ernaar
om dat netwerk de komende jaren nog verder uit te breiden, zoals nu in Harelbeke. Onze ambitie
is om die 66 minstens te verdubbelen de komende jaren. Het is
ook een duurzame keuze. Bluebike zorgt voor minder verkeersdruk op het autowegennet”, zegt
Ann Coppens, Innovation manager bij Blue-bike. Schepen van
Mobiliteit Tijs Naert (Groen) is
best tevreden met het nieuwe vervoermiddel: “Dankzij de komst
van de Blue-bike kan de gebruiker
van het openbaar vervoer nu vlot

Hendrik Reynaert van Ethias, Gunter De Baerdemaeker directeur Mobiel Kortrijk,
Innovation manager van Blue-bike Ann Coppens, schepen van Mobiliteit Tijs
Naert en gemeenteraadslid Wout Patyn testen de Blue-bikes. (foto LOO)

werkbestemming. Met de tussenkomst van de stad en de Vlaamse
overheid betaalt een Blue-bikeabonnee slechts 1,15 euro per rit
van maximaal 24 uur.” Ook voor
Ethias, structurele partner van
Blue-bike, is de opening van het
knooppunt goed nieuws. “Ethias
is bekroond voor haar maatschappelijke betrokkenheid in
2019. Tegen 2030 willen we CO2
neutraliteit bereiken en geen
brandstoffen van fossiele oorsprong gebruiken”, aldus Hendrik
Reynaert van Ethias.
Wie nog geen abonnee is en Bluebike eerst wil uitproberen alvorens een lidmaatschap af te slui-

gratis proefrit aanvragen dankzij
de tijdelijke sms-actie met steun
van de Vlaamse overheid. “Dat
kan door Bluebike te sms’en naar
3310. Hierna ontvangt de gebruiker meteen een 10-cijfercode per
sms. Met de code kan de gebruiker eenmalig een Blue-bike lenen
op een locatie naar keuze”, aldus
nog Ann Coppens. In 2019 werden ruim 276.000 Blue-bike ritten
gemaakt vanuit 65 uitleenlocaties.
Uit onderzoek blijkt dat 93 procent van deze ritten in combinatie met het openbaar vervoer gebeuren en dat bovendien 28 procent van de ritten voordien met

Bron : Het Laatste Nieuws - 28 oktober 2020

DE ONTSLUITINGSWEG OMGELEID NAAR HET VLAAMSE GEWEST
Na besprekingen op Vlaams niveau, ligt een doorbraak voor de ontsluiting van het
bedrijventerrein Trekweg-Moen en Imog, net als de overbelasting van het centrum van
Heestert en Avelgem, binnen handbereik.
De Vlaamse Ministers van Mobiliteit en Openbare Werken en van Omgeving erkennen dat de
mobiliteitsproblemen waarmee Zwevegem en Avelgem geconfronteerd worden van
bovenlokaal belang zijn en niet op gemeentelijk niveau kunnen opgelost worden.
Om die reden stelde de gemeenteraad van Avelgem en Zwevegem op maandag 26 oktober
de officiële vraag aan het Vlaams Gewest om een planningsproces te starten en een
onderzoek te starten naar een structurele oplossing voor de optimalisatie van de verbinding
tussen Zwevegem (Knokke) en Avelgem.
Een princiepsbeslissing zou nog eind 2020 kunnen genomen worden.
Alle politieke fracties vertegenwoordigd in de gemeenteraad van Zwevegem werden op
voorhand geïnformeerd van deze nieuwe wending die zij ook allen toejuichen en
ondersteunen.
Het is een buitengewone kans om uiteindelijk op het terrein snel een oplossing te realiseren
in het voordeel van de verkeersveiligheid en het wooncomfort in het centrum van Avelgem,
Heestert en Moen. De oplossing van het gezond verstand en voor het algemeen belang.
De voordelen van een bovenlokale oplossing op Vlaams niveau zijn van onschatbaar belang:
1. De kernen van Avelgem, Heestert en Moen zullen verlost zijn van het zwaar
vrachtverkeer;
2. Het Vlaams Gewest wil tot snelle realisatie overgaan en daarvoor een gewestelijk RUP
onmiddellijk opstarten;
3. Het Vlaamse Gewest zal uiteraard ook de kosten van het project dragen, een
voordeel voor iedere Zwevegemse belastingbetaler.
Het uiteindelijke tracé zal na afweging van diverse alternatieven bepaald worden door het
Vlaamse Gewest die het habitatgebied wil sparen. Zoals ook uit nader en grondig onderzoek
is gebleken, is het zogenaamde 0 tracé, zijnde de verbetering van de huidige Sluislaan, als
alternatief uitgesloten.
Vlaanderen zoekt naar een definitieve oplossing die zowel de problematiek van Imog en
Trekweg in Moen als de doortocht in Heestert kan oplossen. Dit betekent dat de omleiding
niet kan aantakken in de Stationsstraat of aan Moenstatie.
In de onderhandelingen is het duidelijk geworden dat er zal gekozen worden voor een tracé
met groot draagvlak en met het oog op een optimale verkeersveiligheid, ook voor de fietsers
en de aanpalende inwoners.
Het werd in de gemeenteraad, na meer dan 20 jaar procedure en politiek touwgetrek, een
historische beslissing genoemd. Deze kon enkel tot stand komen door de
samenwerking van alle fracties boven hun politieke grenzen heen.

Het algemeen belang van een snelle en duurzame realisatie en het voordeel van de
financiering door het Vlaams Gewest primeerden terecht op de eerder ingenomen
standpunten.
Namens de gemeenteraad
De burgemeester, bevoegd voor communicatie, en de Voorzitters van alle fracties,
Bart Colson
CD & V

Stefanie Vanden Bossche
Lijst Burgemeester

Wim Monteyne
N-VA

Marc Desloovere
Samen

Antoon Vanassche
Zwevegem Vooruit

Yves De Bosscher
Groen

Marc Doutreluingne
Burgemeester
Bron : Digitale regio Kortrijk - 26 oktober 2020
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Het Gouden Oog op...
Extra controles tegen zwerfvuil
WAREGEM Q Al jaren werken politiezone Mira, het
stadsbestuur en afvalintercommunale Imog samen
om het zwerfvuil in te perken op het openbaar domein. Daarvoor voeren ze
campagnes, zijn er ook opruimacties en worden
doelgerichte projecten uitgewerkt. Tijdens de voorbije Week van de Handhaving voerden stad en Mira extra controles uit. Zij stelden vast dat het dumpen van
zwerfvuil ondanks de vele geleverde inspanningen toch nog altijd gebeurt, zowel in
greppels als op het openbaar domein in woonwijken en straten. Op de foto: medewerkers van de Waregemse groendienst, Imog en agenten van Mira op het terrein
van afvalbakken. (JADE - foto JADE)

Basisschool ziet alles in fluo

Bron : Het Gouden Blad - 21 oktober 2020

OLSENE Q Door corona
kon de traditionele pyjamaparty in de vrije basisschool van de Zultse deelgemeente Olsene niet
doorgaan. Maar het ouder-

TE KOOP

22 sociale koopwoningen
Alcide de Gasperilaan, N
Waregem vanaf € 247.96

welkom op onze kijkdage

- woensdag 28 oktober 2020 v
- zaterdag 31 oktober 2020 van
- zondag 8 november 2020 van

Kom langs zonder afspra

Dit heeft de Alcid
u te bieden:
• ruime, halfopen,
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“Op het Intergemeentelijk Recyclagepark zijn ondertussen meer
fracties gratis en andere fracties
zijn goedkoper geworden. Dit alles, samen met dit zogenaamd
‘sluitstuk’ van handhaving, moet
zorgen voor een nettere buurt en
stad. De verruimde inzet van camerabewaking op probleemlocaties op het volledige grondgebied
van de gemeente zou de effectieve handhaving dus moeten verhogen en bovendien zowel preventief als ontradend werken.
Met deze aanpassing kan er snel
ingespeeld worden op actuele zogenaamde ‘hotspots’. Voor hen
die het toch nog overwegen, de
boetesoverleden
op sluikstort
zijn
niet
0 met bovenaan
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Germain Vercruysse en Arlette Verfaille werden
huwelijk op het stadhuis ontvangen, in gezelsch
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werk”, aldus Germain, die op zijn
zestiende ging werken. Hij begon
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Waste Management
Intelligent Systems and Policies

© City of Antwerp

Good Practices Guide
Promoting innovation to improve
waste management at the local level

Prov. West-Vlaanderen

Monitoring and
decision making

Civic
amenity site

Feedback
to citizens

“An innovative data collection system on
recycle patterns of citizens with specific focus
on bulky waste at civic amenity sites”
IMOG
Intermunicipal co-operation for waste treatment
in the region of South-West-Flanders
September 2017- October 2018

THE PRACTICE
In the last decades the costs for waste management
increased and “the polluter pays” system is applied. At
IMOG – an intermunicipal waste collection organisation for 11 municipalities in South West Flanders – different tariffs were introduced to differentiate between
expensive and less expensive types of waste with
the aim of encouraging everyone to prevent residual
waste. Residual waste is often not suited for recycling
and can then only be incinerated or landfilled. For both
handling types strict environmental norms have to be
fulfilled and high-technology control systems need to
be applied. Therefore, this is a very expensive type of
waste.
The different waste types, brought to the civic amenity sites, are weighed and costs are directly charged.
This way, everyone is stimulated individually to produce less waste and to separate as much as possible.
However, not every waste is subject to a charge. Only
waste types with high/expensive handling costs, such
as bulky waste are subject to a charge.
To increase the amount of collected bulky waste suitable for recycling, IMOG developed an innovative data

collection system on recycle patterns of citizens with
specific focus on bulky waste. The data of this URBANREC customer portal are collected on the city
amenity sites (CAS). Based on these data, targeted
educational programs and awareness raising actions
will be developed. Furthermore, the effect of pilot actions can be measured and valuable input provided for
the revision of current policies.

Use of data and technologies to optimise systems

Customer portal for
04 collected bulky waste at
civic amenity sites
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RESOURCES NEEDED
About 12 months of development: EUR 160,000 for materials and EUR 40,000 for staff costs. The H2020 URBANREC project provided 100% funding.

EVIDENCE OF SUCCESS
The URBANREC customer portal has been implemented
in October 2018. Awareness raising actions and educational programs have been set up and developed during
spring and summer 2019. The effects have been communicated via the URBANREC newsletter and website.
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POTENTIAL FOR LEARNING OR
TRANSFER
The URBANREC customer portal has been implemented in October 2018. Awareness raising actions
and educational programs have been set up and developed during spring and summer 2019. The effects
have been communicated via the URBANREC newsletter and website.

INFO
https://urbanrec-project.eu/

Mobile app on bulky waste
for reuse and recycling

Prov. West-Vlaanderen

Reuse

Mobile app or
online tool

Feedback
to citizens

“Especially devoted to bulky waste reduction
and recycling, this app fills the gap between
the re-use centre, inhabitants, and the waste
collection provider”
IMOG
Intermunicipal co-operation for waste treatment
in the region of South-West-Flanders
June 2017- January 2018

THE PRACTICE
A lot of bulky waste items, such as furniture, carpets,
mattresses, etc. are brought to the city amenity site
and becoming waste, while still re-useable. IMOG – an
intermunicipal waste collection and treatment organisation for 11 municipalities in South West Flanders
– developed in cooperation with the re-use centre a
mobile app that fills the gap between the re-use centre, citizens, and IMOG. The aim is to increase the reuse and recycling of bulky items by educating citizens
about the problem, helping them to recognize the best
way for the bulky item that they want to get rid of, and
linking them to the services of the re-use centre and
IMOG in an easily accessible way. Within the URBANREC app, the citizens find tips and tricks about re-use
and recycling, a price calculation model, and can easily make reservations on demand, request the dismantling service and other services from the re-use centre
or IMOG.

In the coming years, IMOG will continue to promote
the app, stimulating the citizens to use the price calculation model and the instant-request function for the
pick-up- or dismantling service of re-usable or recyclable bulky items. Furthermore, targeted notifications will
be sent to the app-users for special activities.

Use of data and technologies to optimise systems

07

The re-use centres are partly financed by the IMOG
and the municipalities. All partners work closely together for increasing re-use and recycling of bulky waste.
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RESOURCES NEEDED
About 6 months of development: EUR 15,000 external
services for development, hosting and licenses to run
the app. The Horizon2020 URBANREC project provided
100% funding.

POTENTIAL FOR LEARNING OR
TRANSFER
The app contains
•

Clear and detailed information for plenty different bulky waste fractions about how to recognize
whether the bulky item is re-usable or recyclable
and what to do with the bulky item/ where to bring it;

•

An easily accessible tool for requesting the pick-upor dismantling service;

•

The possibility to send targeted notifications (if the
user is willing to receive them).

EVIDENCE OF SUCCESS
The URBANREC app has currently 370 active users
in the region of South-West-Flanders after 1 year of
implementation. A survey among the population of the
IMOG region revealed a high satisfaction rate of app
users.

The app is developed in such a way that it is easily
transferable to and adaptable for other municipalities.
The source code is available from IMOG.

INFO
https://appadvice.com/app/
urbanrec/1325046696
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GETEST

The Mulch Food Waste Reducer van Fritel
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Fijn gemulcht
staat netjes
Keukenafval: het
gaat rotten, stinkt en
het lokt (fruit)vliegen. Wie over een
ruime tuin beschikt
of kan rekenen op
een regelmatige
ophaling, kan er nog
wel weg mee, maar
in een appartement
of een huis zonder
tuin is dat minder
evident. Fritel biedt
een alternatief met
de Mulch Food
Waste Reducer.

Renilde Bleys

Alle keukenafval kan in de
afvalcontainer. Na enkele
uren draaien blijft daar niet
veel meer van over. Foto: if

W Concept

De Food Waste Reducer
droogt en vermaalt organisch
huishoudelijk afval in een
kleine container tot mulch.
Alle afval van groenten, fruit,
vis tot zelfs kleine botjes van
pakweg kip, kunnen erin. Het
hele proces duurt enkele uren
maar de machine produceert
slechts 40 dB, minder dan
pakweg de vaatwasser. Na
ongeveer vijf uur is het afval
teruggebracht tot tien procent van het oorspronkelijke
volume. De mulch is bruikbaar als voeding voor (kamer)planten.
W Design
Er zijn twee modellen, een
tafelmodel (2 l volume)
dat op het aanrecht past
en geschikt is
voor kleinere
gezinnen en
een groot model (4 l volume), een
lichtgrijze hoge cilinder. Er

past er dus een in elke keuken.
W Gebruik
De mulcher is heel eenvoudig
in gebruik. Een (redelijk irritante) Nederlandse computerstem gidst je bovendien
door de hele procedure. Gelukkig kan je de dame met een
eenvoudige klik het zwijgen
opleggen. Wij testten
het grote model
dat best veel
huishoudelijk
afval kan opvangen. Het afval
drop je in een
metalen emmer
die volledig is
afgesloten zodat
geen geurtjes
vrijkomen of er
geen fruitvliegen op afkomen.
Zolang het toestel in stand-by-

in coronatijden

: Het Nieuwsblad
oktober 2020
gesnapt Bron
knutselaars:
een- 21
pakket
atijden
waarin alles zit wat je novoor de
dig hebt. Tenminste bijna
aar iets
alles, want waarom die rol
huis zoet plakband er niet bij zat, be-

modus staat, kan je afval toevoegen dat al langzaam wordt
gereduceerd. Eens de emmer
tot aan de aangeduide rand
gevuld is, begint de machine
het afval te verwerken met
één druk op de knop. Het hele
proces duurt toch wel enkele
uren van drogen naar malen
en koelen. En dat vreet wel
wat energie: 1.000 watt voor
het grote model, 500 watt
voor het kleine model. Wel
opletten, het toestel wordt
warm en het vrijgekomen
vocht moet ook worden opgevangen. Bij het grote model is
dat in een handig reservoir,
voor het kleine model wordt
aangeraden om het niet te
dicht bij de muur te plaatsen.
Na enkele uren blijft van de
hele emmer met afval een
goede handvol mulch over die
kan dienen als voeding voor
de planten.
Wij hadden behalve fruit- en

groenteafval ook visgraten in
de container gedropt. Alles
was verdwenen, geen vliegje
te zien.
W Conclusie
De Mulch Food Waste Reducer doet perfect wat er wordt
beloofd. Het afval is in enkele
uren tijd gereduceerd tot een
hoopje stoffige mulch. Ideaal
voor wie geen of een te kleine
tuin heeft.
Maar aan het systeem hangt
een prijs en die is niet min.
The Mini Mulch: 699,99 euro.
The Maxi Mulch: 1.499,99 euro.
Te koop in diverse winkels.
Alle filialen kan je terugvinden
op de website https://www.
themulch.eu/ via de winkellijst
onderaan de pagina.

ã ã ã è è
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der en de coronapiñata. Die
laatste is best grappig, zo
kan je dat verrekte virus eigenhandig verrot slaan.
Leuk idee, alleen is het een

verrassing. En om nu zelf
verrast te worden door iets
wat je eigenhandig verstopte in dat doosje? Moraal van het verhaal: goed

Bron : Fokus - 28 oktober 2020

