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HERORGANISATIE VAN CONTAINERPARKEN IN ANZEGEM EN VICHTE VANAF 1 SEPTEMBER

DESSELGEM KWB Desselgem moest door de
coronacrisis tal van
activiteiten annuleren.
“We missen het sociale
contact echt wel. Hopelijk kunnen we met onze
start- en bedankingsavond
in september
ANZEGEM
Vanaf 1 september verandert het afvalbehervatten”,
klinkt het. Vanuit de Vlaamse overheid
leid in Groot-Anzegem.
worden lokale besturen uitgedaagd om het restafvalcijfer verder te doen dalen. Imog (Intergemeentelijke
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nadenkt
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“Onze
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die we
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Afvalsoorten
die een grotere impact op het
gelast
zagen
was onze E-tapas
tocht
vanhebben,
14 maart”,zullen
vertelt meer
voor- kosten.
milieu

KWB Desselgem

“Het meeste afval wordt goedkoper.
Wie sorteert, betaalt minder”

Opgericht: nationaal 75 jaar
geleden.
Voorzitter: Henny Desmaele.
Hij volgde Douglas Kindt, nu
erevoorzitter, tien jaar geleden op.
Leden: 80 leden, 30 euro per
jaar.
Adres en info: Henny Dererven (SAMENéén). “Het meeste
smaele, Vroonstraat 13, 8792
afval zal goedkoper worden. Wat
Desselgem. Gsm: 0476 83 94
betreft het aantal gratis kilo’s per
18. E-mail: henny.desmaejaar, zal de registratie gebeuren
le@telenet.be, website:
op basis van de identiteitskaart.
www.kwbdesselgem.be.
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_________

“Eens je in het
bestuur zit,
geraak je hier
niet meer weg”
_________

Wat is de drijfveer van dit zevenkoppige bestuur? “Mensen samen
brengen is ons doel. Sociaal con-

Zomergroetjes uit ... Bouillon

Vanaf nu ook welkom
in recyclageparken
van buurtgemeenten

coronavirus. We hopen dat er
vlug een vaccin zal zijn”, aldus
Henny Desmaele.

Pizza-pittazaak in de Kerkstraat

ANZEGEM Ruzanna Aleksanyan

runt samen
met haar schoonCécile Gers start nieuw centrum(41)voor
professionele
massage

WAREGEM De tarieven op de recyclageparken worden vanaf 1
september eenvoudiger en er zullen meer fracties gratis zijn. Sommige betaalde fracties worden
goedkoper en de Waregemnaar
kan naast de parken in Waregem,
Deerlijk en Wielsbeke ook terecht
in die van Harelbeke, Kruisem,
Kortrijk en Zwevegem. Voor papier, karton, onbehandeld hout en
hard groenafval moet je niet betalen en ook zacht groenafval wordt
gratis tot 500 kg per gezin per jaar.
De overige tarieven worden onderverdeeld in drie groepen. De
groene is gratis, voor de oranje betaal je 0,04 euro en voor de rode
0.20 euro per kilogram. (PPW)

Alle info: www.imog.be en
www.waregem.be

steeds rekenen op de hulp van
onze dagmedewerkers. En niet te
vergeten onze echtgenotes. Zon-

Cécile Gers is professioneel massagetherapeut. (foto PPW)

Bron :

KLJ TieKaKeWa vond geschikte kampplaats in Laviot

TIEGEM
KLJ-groep TieKaKeWa
Tiegem 2020
heeft na lang zoeken uiteindelijk toch een geschikte kamplocatie gevonden.
Krant
vanDeWest-Vlaanderen
- 28 uit
augustus

De groep verbleef in een vakantiewoning in Laviot, Bouillon. De foto werd genomen tijdens een dagtocht door de mooie
bossen van Bouillon. De jongeren legden die dag 22 km door de bossen af, heel veel op en neer. (gf)

Bron :
Het Gouden Blad - 9 september 2020
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Bron : Het Nieuwsblad - 23 juli 2020

Bron : De Standaard - 23 juli 2020

Bron : Focus - WTV - 3 september 2020

en de toegang naar tankstation
Shell. En van 24 tot 31 augustus is
de bypass aan het klaverblad Aalbeke voor verkeer komende van de
E403 uit de richting van Doornik
met bestemming E17 richting Gent
dicht. Er komen omleidingen. (LPS)

WAREGEM
N-VA/Open Vld
hekelt prijsstijging
vuilniszakken

cams vier plaatsen in het oog: de Grote
Markt, de Korte en Lange Steenstraat in
het winkelwandelgebied, de verlaagde
Leieboorden en de uitgaansbuurt in de
Reynaertstraat. Elke druktebarometer
heeft drie standen: groen betekent
‘kalm’, oranje ‘drukker’ en rood ‘te
druk’. Het systeem werd gelanceerd in
de aanloop naar het nieuwe koopjesweekend #KortrijkKorting eind juni.
Ook komend weekend kan er veel volk
naar Kortrijk afzakken, want er is een
koopzondag op 5 juli.
De voorbije dagen werden de drukteba-

was het op vrijdagavond 26 jun
heel druk in de Reynaertstraa
de druktebarometer op gro
staan. «We blijven er aan sleu
het te optimaliseren», stellen A
dendriessche en Vincent Van
borne. De politiezone Vlas vo
aan op vrijdag, zaterdag en zo
14 uur tot middernacht een m
tisch model, om een bepaalde
dan niet als ‘druk’ te bestemp
politie baseert zich hiervoor o
langs gelanceerde normen van
rale regering. Voor bewegend

Vanaf 1 september betaal je voor
een grote en een kleine restafvalzak respectievelijk 10 en 15 eurocent meer. Beide afvalzakken
worden ook kleiner dan nu. Onaanvaardbaar, vindt oppositiefractie N-VA/Open Vld, die de stad
en Imog een gebrek aan transparantie verwijt.

«In de recentste Sprong en afvalkrant heeft men het over een stijging van slechts 10 eurocent voor
een grote zak. Alleen vergeet men
er wel bij te zeggen dat er in de
nieuwe grote zakken minder afval
kan», schetst fractieleider Michiel
Vandewalle de bezorgdheid. Dat
zit zo: de grote restafvalzakken
gaan van 80 naar 60 liter en de kleine restafvalzakken krimpen van 60
naar 40 liter.
Bij de aankondiging van de nieuwe
tarieven, enkele maanden geleden,
had afvalintercommunale Imog al
weerlegd dat het om een platte
prijsverhoging gaat. «Restafvalzakken worden iets duurder en de
inzameling op recyclageparken
goedkoper», reageerde Koen Delie
van Imog toen. «Wie goed sorteert,
zal niet méér betalen om zijn afval
kwijt te raken» (PNW)
Bron : Het Laatste Nieuws - 4 juli 2020
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KOR
De foodtrucks staan ook al klaar. Foto Henk Deleu

KORTRIJK
Zomerbar De Blauwe Hoeve
geopend
Summer Vibes beleven? Dan kan nu ook in zomerbar De
Blauwe Hoeve, een initiatief van horecacatering Outré uit
Ronse. De zomerbar is in de tuin van de historische hoeve
ingericht, palend aan park De Blauwe Poort in de Doorniksesteenweg 15.

De zomerbar met ook (kinder)animatie is nu elke dag open,
bij mooi weer telkens van 11.30 tot 1 uur. Er zijn vier foodtrucks. En er is een Airstreamcaravan, van waaruit drankjes
geserveerd worden. Er zijn verder optredens op komst. Singer-songwriter Joost Zweegers alias Novastar komt op zondag 23 augustus optreden. Piet Goddaer, ook bekend als
Ozark Henry, en de Antwerpse artiest Tom Van Laere alias
Admiral Freebee komen ook. Meer info over de concerten en
hoe je moet reserveren komt binnenkort op de Facebook- en
Instagrampagina van De Blauwe Hoeve.
Verder voorzien: mosselen of stoofvlees met frietjes op de
nationale feestdag op 21 juli, enkele barbecues, showcooking en modeshows. Hou de sociale media de komende weken dus in de gaten. (LPS)
Bron : Het Nieuwsblad - 11 septemberi 2020
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Bron : Krant van West-Vlaanderen - 11 september 2020

Bron : Krant van West-Vlaanderen - 23 juli 2020
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MARC CALLENS WAS DE ALLEREERSTE MOOIMAKER IN ONZE STAD

Waregemse

.Wolven.

“De jongste jaren zijn
mensen milieubewuster”

WAREGEM De jongste
weken zetten steeds meer
Waregemnaren zich in
als Mooimaker. Een 70tal inwoners stak de handen uit de mouwen om
de stad netter te maken,
ongeveer het dubbele
van de mensen die dat
voor de coronacrisis al
deden. Wij spraken met
Marc Callens (72), de
allereerste Mooimaker uit
Waregem, over wat het
werk allemaal inhoudt.

Marc Callens
PRIVÉ
Marc Callens (72) is getrouwd
met Mariette Pattyn (72). Ze
wonen in de Tapuitstraat in
Waregem. Samen hebben ze
drie kinderen: Alain (49), Filip
(48) en Cédric (37). Ook zijn er
nog zes kleinkinderen.

LOOPBAAN
Marc is sinds 2007 gepensioneerd en fungeert sinds dan
als een van de 36 Mooimakers in Waregem. Hij ruimt
elke week steevast alle troep
naast de twee glasbollen in
de Tapuitstraat en de Stationsstraat op.

DOOR ARNAUD VOET
In 2007 startte Marc Callens als
de eerste Mooimaker uit de stad
Waregem. Vandaag de dag zijn er
zo’n 36 Mooimakers in de stad en
tijdens de coronacrisis waren er
zelfs 70 mensen die zich inspanden om de straten netjes te houden. Een aanzienlijk deel daarvan, ongeveer een op drie, zal
zich ook in de toekomst blijven
inzetten als Mooimaker.

Wanneer en waarom bent u
precies begonnen als Mooimaker?
“Ik ben dertien jaar geleden, in
2007, begonnen als Mooimaker,
toen ik met pensioen ging. Ik
kreeg de vraag van iemand die bij
het IMOG (intergemeentelijke
maatschappij voor openbare gezondheid red.) werkte of ik zin
had om glasbolpeter te worden.
Ik was toen al milieubewust en
stemde in met het voorstel. Zo
werd ik verantwoordelijk voor de
glasbol in de Tapuitstraat.”
Waaruit bestaat uw taak als
Mooimaker?
“Mooimakers zijn verantwoordelijk voor het opruimen van de
rommel op straat. Ikzelf hou me
dan weer bezig met het opruimen
van twee glasbollen hier in Waregem: eentje in de Tapuitstraat en
een andere in de Stationsstraat,
vlakbij het College van Waregem.
Ik ben niet verantwoordelijk voor
de inhoud van de glasbol zelf, dat
is een taak voor anderen. Ik ruim
vooral alles op wat de mensen ernaast gooien en dat is soms heel
wat. Heel af en toe help ik ook
eens mee om de straat op te ruimen, maar dat is dan vooral wanneer er acties op het getouw worden gezet. In het begin ontfermde
ik me maar over één glasbol,
maar al snel kwam daar dus nog
die tweede bij.”

Wat zijn de vuilste plekken van
Waregem?
“Zelf ben ik daar niet echt van op
de hoogte. Van mijn collega’s die
de straten netjes houden, hoor ik
wel eens dat het in de buurt van
het station nogal vuil kan zijn. Ik
denk zelfs dat de stad Waregem
daar werknemers inzet om alles
op te ruimen.”
Hoe verloopt de wisselwerking
met uw collega’s?
“We hebben een goede verstandhouding, maar we weten ook dat
we elkaars werk niet moeten afnemen. (lacht) Zo woont er iemand in deze straat die zich bezighoudt met het vuil oprapen op
en langs de weg. Hij weet dat ik
verantwoordelijk ben voor de
glasbol in deze straat en bijgevolg
lopen we elkaar niet voor de voeten.”
Marc Callens ontfermt zich over twee glasbollen: “Sommige mensen gooien er zelfs frituurvet in of naast, maar ook glazen
voorwerpen die eigenlijk te groot zijn.” (foto HDV)

_________

“Vandaag is
Waregem
properder dan
enkele jaren
geleden”
_________
U was de eerste Waregemnaar
die fungeerde als Mooimaker,
kreeg u al vlug de steun van de
andere inwoners?
“Dat heeft toch nog een tijdje geduurd vooraleer andere inwoners
zich ook gingen inzetten als
Mooimaker. De afgelopen jaren
zijn er vooral veel mensen bijgekomen die de straten opruimen.

Bron : Krant van West-Vlaanderen - 14 augustus 2020

Momenteel tellen we toch al meer
dan dertig Mooimakers die de
stad proberen netjes te houden.
Ook ken ik ook veel Waregemnaars die niet officieel zijn ingeschreven als Mooimaker, maar
die toch meehelpen om de straten op te ruimen.”

Hoeveel tijd kruipt er eigenlijk in
dat initiatief?
“Dat varieert van dag tot dag en
natuurlijk moet ik niet elke keer
evenveel
rommel
opruimen.
Soms kan ik een uur bezig zijn om
al de vuiligheid naast een glasbol
op te ruimen, maar dat kan natuurlijk ook minder of meer zijn.
Elke maandagvoormiddag staat
het alvast op mijn planning om al
de rommel bij de twee glasbollen
waar ik bevoegdheid over heb, op
te ruimen.”

Welke zaken moet u dan het
meeste opruimen?
“Vooral glasscherven, maar ook
lege flesjes of blikjes. Naast de
glasbollen staan of liggen er ook
heel wat voorwerpen die niet eens
van glas zijn. Zo gooien sommige
mensen zelfs frituurvet in of naast
de glasbol, maar ook glazen voorwerpen die eigenlijk te groot zijn,
gooien ze er toch nog bij. Sommige mensen doen zelfs niet eens de
moeite om de flessen in de glasbol te gooien en zetten ze er zonder pardon naast. En ik ben ervan
overtuigd dat er ook in de glasbollen zelf veel voorwerpen zitten
die er eigenlijk niet thuishoren.
Zo lagen er enkele weken geleden
zowaar kussens naast de glasbol.
Die konden natuurlijk niet in de
zak en dus heb ik er mijn auto
mee moeten volladen.”

Merkt u dat de stad netter is nu
de Mooimakers hun steentje
bijdragen?
“Het is alleszins ferm verbeterd,
ja. De stad is nu toch wel netter
dan enkele jaren geleden. Dat is
vooral te danken aan de vele acties die het IMOG organiseert.
Dan schenken de mensen daar
wat meer aandacht aan. Al zal er
altijd vuiligheid in de straten blijven liggen, vooral kleinere dingen, zoals lege blikken, pakjes sigaretten of flesjes.”
Denkt u dat er in de toekomst
nog meer inwoners zich zullen
inzetten als Mooimaker?
“Ik merk toch dat de mensen de
laatste jaren wat milieubewuster
geworden zijn. De acties die worden georganiseerd, lokken heel
wat volk en ik hoop uiteraard dat
er in de toekomst nog veel Mooimakers zullen bijkomen.”

Bron : Het Nieuwsblad - 7 augustus 2020

Bron : Krant van West-Vlaanderen - 17 juli 2020

Bron : Krant van West-Vlaanderen - 14 augustus 2020

Bron : Het Nieuwsblad - 14 augustus 2020

Bron : gemeenteblad Deerlijk - juli 2020
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AFVAL IN
ZWEVEGEM

VANAF
1 SEPTEMBER:
NIEUW
RECYCLAGEPARK
ÉN NIEUWE
AFVALZAKKEN

ER ZIJN SEDERT 1 SEPTEMBER
INGRIJPENDE VERANDERINGEN
IN HET ZWEVEGEMSE AFVALBEHEER. ZWEVEGEM STAPT
MEE IN EEN REGIONAAL
NETWERK VAN RECYCLAGEPARKEN EN AFVALZAKKEN
EN WERKT NOG NAUWER
SAMEN MET DE AFVALINTERCOMMUNALE IMOG.
ER ZIJN VANAF 1 SEPTEMBER
NIEUWE AFVALZAKKEN. OP
HET RECYCLAGEPARK ZAL
JE VOOR SOMMIGE AFVALSOORTEN MOETEN BETALEN,
ANDERE ZIJN GRATIS.
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IMOG: “AFVAL IS EEN KOST,
ZOALS WATER EN ELEKTRICITEIT”
9 september 1969. De Intergemeentelijke
Maatschappij voor Openbare Gezondheid in
Zuid-West-Vlaanderen (Imog) wordt opgericht
om een oplossing te bieden voor de steeds
groeiende afvalberg. Vijftig jaar later is Imog
uitgegroeid tot een professionele afvalverwerker voor elf gemeenten of voor 235.000
mensen. Afval is nu niet langer een hygiëneprobleem, maar een bron van grondstof en
energie. Algemeen directeur van Imog Johan
Bonnier maakte die groei mee. “Vlaanderen
en Europa leggen de lokale besturen steeds
strengere doelstellingen op. We moeten dus
blijven inzetten op meer sorteren en minder
restafval produceren.”
Imog heeft een site in Harelbeke en een site in
Moen. Het afval dat huis-aan-huis wordt opgehaald komt terecht in Harelbeke. Daar worden
pmd, folies en papier & karton soort per soort
gesorteerd. Het restafval belandt in de verbrandingsinstallatie in Harelbeke die voorzien is van
de modernste rookgaszuivering. De energie die
vrijkomt tijdens het verbrandingsproces zet Imog
in om elektriciteit en warmte te produceren. Jaarlijks verbrandt Imog 65 miljoen kg restafval, ruim
30 miljoen kilowattuur. Niet-gevaarlijk afval dat
niet meer kan worden voorkomen, hergebruikt,
gerecycleerd of verbrand, wordt op de Imog site
in Moen volgens strenge normen gestort. Daarnaast verwerkt Imog Moen jaarlijks zo’n 25.000
ton groenafval uit de regio en zet dit om tot
10.000 ton Vlaco-compost. Het afvalverhaal van
Imog is dus ruimer dan wat je op het eerste
gezicht zou denken.
De doelstelling van Vlaanderen en Europa is
minder afval, slagen we daar een beetje in?
Johan Bonnier: Als we het hebben over minder
afval, dan wordt het restafva cijfer bedoeld. Restafval wordt immers verbrand of gestort en heeft
dus een grotere milieu-impact dan afvalstoffen

die selectief ingezameld worden en dus gerecycleerd kunnen worden. Als we kijken naar het
restafvalcijfer in Imog, dan zien we dat we al een
hele weg hebben afgelegd. 20 jaar geleden, zaten
we nog met een Imog-gemiddelde van 207 kg restafval per inwoner per jaar. Vandaag de dag is
dat cijfer al gedaald tot 151 kg per inwoner per
jaar. Maar dit moet nog beter. De doelstelling die
OVAM ons oplegt tegen 2022 is 147 kg restafval
per inwoner per jaar. De doelstelling voor Imog
kan je zien als een gemiddelde van de doelstellingen van de 11 gemeenten in de Imog-regio.
Sommige gemeenten uit de Imog-regio zullen
een serieuze inspanning moeten leveren om hun
doestelling te behalen. Ook Zwevegem.

“ER IS NOG WAT WERK AAN DE
WINKEL VOOR DE INWONERS
VAN ZWEVEGEM”
Vertel?

Johan Bonnier: Elke gemeente in Vlaanderen
heeft zijn eigen restafvaldoelstelling tegen 2022.
Inwoners van Zwevegem mogen tegen 2022 jaarlijks 152 kg restafval produceren. In 2019 was het
restafvalcijfer echter nog 175,1 kg per inwoner. Er
is dus nog wat werk aan de winkel voor de inwoners van Zwevegem, want 23,1 kg is niet niets.
Is het principe ‘de vervuiler betaalt’ een manier om het restafvalcijfer te laten dalen?

Johan Bonnier: Volgens Imog is dit de eerlijkste
manier. Vroeger verliepen de kosten voor afval
enkel via gemeentebelastingen. Als milieubewust
gezin betaalde je mee voor wie meer afval produceerde. Daarom openden we in 1999 het eerste
DIFTAR-recyclagepark in Kortrijk met geDIFferentieerde TARieven waarbij we werken met het
principe van ‘de vervuiler betaalt’. Hoe meer afval een gezin aanbiedt, hoe meer ze betaalt, wat
logisch is. Want afval verwerken kost handenvol
geld, denk maar aan de vele vrachtwagens, de
lonen van chauffeurs en ophalers, de investeringen
17
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in machines en installaties, de reinigingsmethodes om bodem, lucht en water niet te belasten,
enz. Met het principe ‘de vervuiler betaalt’ kan
het afvalgedrag beter gestuurd worden en heeft
iedereen zijn afvalfactuur zelf in de hand. Een
voorbeeld: als je een plastic waterfles in je restafvalzak zou gooien, kost je dat €1,70 per zak, gooi
je de fles in je blauwe pmd-zak kost het je slechts
€0,15 per zak. Mocht je geopteerd hebben voor
glazen flessen met statiegeld, dan kon je ze gratis
terugbrengen en drinkwater uit de kraan is nog
goedkoper. Ook in de tuin zijn er heel wat mogelijkheden om je afvalfactuur in de hand te houden:
thuiscomposteren, mulchmaaien, gras vervangen
door een bloemenweide… De mogelijkheden
zijn eindeloos.

“HOE MEER AFVAL EEN GEZIN
AANBIEDT, HOE MEER ZE BETAALT,
DAT IS LOGISCH.”
Toch hoor je mensen wel eens zeggen
dat afval wel duur is.

Johan Bonnier: Dat wil ik graag weerleggen.
Iedereen wil natuurlijk zo snel mogelijk van afval
af. Voor andere diensten zoals telecommunicatie, internet, leidingwater of elektriciteit vinden
we het vanzelfsprekend om te betalen. En veel
te betalen zelfs! Maar dat we moeten betalen
voor iets waar we van af willen, stuit soms op
onbegrip. Nochtans bedraagt de kost voor afval in België gemiddeld slechts €275 per gezin per jaar. Dat komt neer op 0,7% van het
gemiddeld jaarlijks huishoudbudget van
een gezin. De tarieven voor zakken en de
recyclageparken zijn de laatste 6 jaar niet meer
verhoogd. Al spreekt het voor zich dat we afval
nog altijd beter vermijden.

“WE ZOEKEN NAAR DE BEST
MOGELIJKE OPLOSSING,
DIE NIET ALLEEN HET RESTAFVALCIJFER DOET DALEN,
MAAR OOK EEN VOORDEEL
BIEDT VOOR ONZE
INWONERS.”
Welke tips kan je meegeven om afval te
vermijden en onze factuur zo laag mogelijk te
houden?

Johan Bonnier: We hebben vorig jaar in Imog
een restafvalanalyse gehouden. Daaruit blijkt dat
elke inwoner jaarlijks heel wat afval in de restafvalzak gooit dat daar niet hoort. Zo vonden we
5,5 kg papier en karton bij het restafval terwijl papier & karton gratis aan huis worden opgehaald.
Ook de 13 kg aan kunststoffen horen niet bij het
restafval. Harde plastic verpakkingen horen bij het
pmd en zachte plastic verpakkingen in de foliezak.
Daarnaast zijn er in het milieustraatje op het recyclagepark ook mogelijkheden om kunststoffen
gratis kwijt te geraken. De restafvalanalyse leerde
ons ook dat er heel wat mensen glas, geneesmiddelen, hout, AEEA en KGA bij het restafval gooien, samen goed voor 2,5 kg van het totaal. Ook
gescheurd textiel belandt foutief bij het restafval
terwijl dat gratis in de textielcontainer mag. Naast
draagbare kledij, mogen er namelijk ook stukken
stof of kapotte kledingstukken in de textielcontainer. Wat ons echter nog het meest verbaasde
was dat 47 kg van het restafval uit voedselafval
bestond, waarvan 28 kg echt voedselverspilling
was. Elke inwoner gooit jaarlijks 7 kg brood bij het
restafval, 5 kg fruit en zelfs 2 kg aan ongeopende
voedselverpakkingen! Dit vermijden kan dus door
voedselrestjes te verwerken in nieuwe gerechten
of slim te winkelen en niet te veel te kopen zodat het niet kan bederven. Ook kippen houden of
thuis composteren in een compostvat of -bak kan
helpen. De belangrijkste tip komt eigenlijk neer
op goed sorteren. Dat is het beste voor het milieu
én voor je portemonnee. Imog probeert haar inwoners dan ook zoveel mogelijk te sensibiliseren
via de website, de facebookpagina, de afvalkrant
of via campagnes en proefprojecten. Imog is
steeds op zoek naar de best mogelijke oplossing,
die niet alleen het restafvalcijfer doet dalen, maar
ook een voordeel biedt voor onze inwoners.
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Oplossingen: 1. Waar (Keukenpapier is gemaakt van houtvezels.)– 2. Niet waar (Mosselschepen composteren niet.) – 3. Waar (Een tube tandpasta is een plastic verpakking.)– 4. Waar (Een
fles wasmiddel is een plastic verpakking en heeft geen schadelijke inhoud.)– 5. Niet waar
(Een kapotte plastic emmer mag gratis naar het milieustraatje.) – 6. Niet waar (Een glazen
ovenschotel hoort bij niet-recupereerbaar grof vuil.) – 7. Niet waar (Onkruidzaden worden
niet gedood in een compostvat.) – 8. Niet waar (Een slazakje is een plastic folie en mag in de
foliezak.)– 9. Niet waar (Behangpapier is vaak gemaakt van een soort schuimrubber of is te
vervuild.) – 10. Niet waar (Zo’n zakjes zijn vaak niet gemaakt van plastic, maar van vb. maïs.)

10. BIODEGRADEERBARE EN COMPOSTEERBARE ZAKJES
MOGEN IN DE FOLIEZAK.
9. BEHANGPAPIER MAG BIJ HET PAPIER & KARTON.
8. EEN SLAZAKJE MAG IN DE RESTAFVALZAK.
7. ONKRUID MAG IN JE COMPOSTVAT.
6. EEN GLAZEN OVENSCHOTEL MAG IN DE GLASCONTAINER.
5. EEN KAPOTTE PLASTIC EMMER MAG IN DE RESTAFVALZAK.
4. EEN LEGE PLASTIC FLES WASMIDDEL MAG IN DE PMD-ZAK.
3. EEN LEGE TUBE TANDPASTA MAG IN DE PMD-ZAK.
2. MOSSELSCHEPEN MOGEN IN JE COMPOSTVAT.
1.

KEUKENPAPIER MAG IN JE COMPOSTVAT.

WAAR OF NIET WAAR?

W - NW

TEST.

EEN KLEINE
HOE GOED
SORTEER JIJ?

TEST
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AFVAL SORTEREN =
MINDER BETALEN
NIEUWE AFVALZAKKEN
Vanaf 1 september worden de witte zakken vervangen door grijze exemplaren die grotendeels
vervaardigd zijn uit gerecycleerd plastiek. De restafvalzakken worden iets duurder.

wordt gecompenseerd door het invoeren van de
goedkopere folie- en P+MD-zakken. Daarin kan
je folies en zachte plastics (P+) kwijt.
Een kleine afvalzak heeft een volume van 40 liter
en kost 1 euro per stuk. De grote afvalzak heeft
een volume van 60 liter en kost 1,7 euro per stuk.
De prijs van de folie- en P+MD- zak blijft 0,15
euro per zak.

BESPAREN

KOSTPRIJS

Als je de goedkope P+MD en foliezak correct
gebruikt, kan je heel wat afval uit de restafvalzak
houden. Wil je nog meer besparen? Composteer dan je groente- en tuinafval. Als je composteert en goed sorteert, hou je 40% van je afval
uit de restafvalzak.

De prijs die je betaalt voor de afvalzakken dient
om de verwerking van het restafval te bekostigen. Hierachter schuilt het principe dat “de vervuiler betaalt”. Op die manier worden inwoners
gesensibiliseerd om goed te sorteren en afval
te beperken. De meerkost voor de inwoners

De invoering van de nieuwe restafvalzak is gepland op 1 september, met een overgangsperiode van 3 maanden tot 30 november. Bij de
intergemeentelijke recyclageparken zal het mo-
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gelijk zijn om tot 31 december 2020 de oude
restafvalzakken in te wisselen voor nieuwe zakken. Daarna kan je enkel bij het intergemeentelijk recyclagepark in Harelbeke terecht voor de
inwisseling. De meerprijs voor de nieuwe zakken
betaal je dan ter plaatse.

REGIONAAL RECYCLAGEPARK
Alle inwoners van Zwevegem kunnen vanaf 1
september terecht op de recyclageparken van
de omliggende gemeenten: Deerlijk, Harelbeke,
Kortrijk, Waregem, Wielsbeke, Kruisem en vanaf 2021 in Avelgem. Je kan zo kiezen voor het
meest nabije park en volgens de openingsuren
die jou passen. Imog beheert de recyclageparken en staat ook in voor de recyclageparkwachters.
Volgens de Vlaamse regelgeving mogen recyclageparken niet langer volledig gratis zijn. Daarom
worden de recyclageparken vanaf 1 september
ingericht volgens het Diftar principe: verschillende tarieven voor verschillende fracties (geDIFferentieerde TARieven). Die betaal je per aangeboden hoeveelheid.

NIEUWE TARIEVEN
Wie vandaag met een personenwagen naar het
Zwevegems recyclagepark komt, kan voor het
betalend gedeelte geen gebruik meer maken
van de 2-euro zone. Alles verloopt voor het betalend gedeelte via de weegbrug.

DRIE TARIEVEN
In het Diftar-systeem wordt de kostprijs voor de
verwerking van het afval deels doorgerekend
aan wie het afval aanbiedt. Het principe “de vervuiler betaalt” zet ertoe aan om minder afval te
verzamelen en zo de afvalberg te verkleinen. De
tarieven voor het recyclagepark in Zwevegem
zijn dezelfde als de regionale Imog-tarieven.

Vanaf 1 september
is er voor een
bezoek aan het
recyclagepark

GEEN
AFSPRAAK
meer nodig.

GROENE GROEP
Gratis*
>AEEA (elektrisch materiaal) >Glazen
flessen en bokalen > NIEUW Hard groenafval >KGA >Matrassen >Metalen
>Milieustraatje >NIEUW Papier & karton
>PMD >NIEUW Recycleerbaar hout
>Tapijten >Vlak glas
(*voor particulieren)

ORANJE GROEP
€0,04 per kg

> Boomstronken >Gips >Niet-recycleerbaar hout >Recycleerbaar bouw- en
sloopafval >Zacht groenafval GRATIS
500 kg/gezin/jaar

RODE GROEP
€0,20

>Asbestcement GRATIS 200 kg/gezin/
jaar > Brandbaar grofvuil >Niet-recycleerbaar bouw- en sloopafval >Recycleerbaar grofvuil >Te storten grofvuil

Voor sommige fracties betaal je niets, voor andere
0,04 euro/kg en voor nog andere 0,2 euro/kg.
Heel wat recycleerbaar afval kan je nog altijd gratis
wegbrengen naar het gratis gedeelte. Voor zacht
groenafval zoals grasmaaisel is er een vrijstelling
van 500 kg/gezin/jaar en voor asbestcement een
vrijstelling van 200 kg/gezin/jaar.

OPENINGSUREN REGIONAAL RECYCLAGEPARK

Di., woe., do., vr.: van 14 u. tot 19 u. (zomerperiode : 1 maart tot 1 november)
Di., woe., do., vr.: van 13 u. tot 18 u. (winterperiode : 1 november tot 1 maart)
Za.: van 9 u. tot 16 u.

Aanvoer van afval wordt toegelaten tot 15 minuten voor het sluitingsuur.
De openingsuren vind je ook terug op de website of de afvalkalender.
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“WE ZIJN ER
OM DE MENSEN
TE HELPEN….”
Wat zijn de voordelen van intergemeentelijk
samen te werken?
Als vanouds staat de recyclageparkwachter de bezoekers met raad en daad bij. We
polsen bij Bruno wat deze verandering vanaf
1 september precies inhoudt.
Kan je kort uitleggen hoe een
diftar-recyclagepark werkt?
Diftar staat voor verschillende of gedifferentieerde tarieven per soort afval. Het is dus niet van belang wie je bent, maar wel wat en hoeveel afval
je meebrengt. Zo is afval dat verbrand of gestort
wordt voor de bezoeker duurder per kilogram
dan afval dat gerecycleerd of gecomposteerd kan
worden. Heb je als particulier afval mee uit een
betalende tariefgroep, dan moet je het recyclagepark binnenrijden via de weegbrug en duid je op
de zuil de oranje of de rode groep aan, afhankelijk
van het afval dat je wilt afvoeren. De weegbrug
is enkel toegankelijk met een ID-kaart of voor de
zelfstandigen met een smart card. Die je kan aanvragen bij Imog. Na het uitladen van je afval kom
je opnieuw langs de weegbrug. Zo worden het
gewicht en de prijs bepaald. Aan het einde van je
bezoek betaal je de totale kostprijs met een bankkaart of met munten. In Zwevegem geldt nog
steeds een minimumtarief van €2. Daarom kom
je best niet met kleine hoeveelheden naar het
recyclagepark. Als je enkel afval uit de gratis fracties meehebt, dan hoef je uiteraard niet te betalen.

Het grootste voordeel voor de inwoners is dat ze
kunnen kiezen naar welk IGRP = intergemeentelijk
recyclagepark ze gaan. Woon je als Zwevegemnaar bijvoorbeeld dichter bij het recyclagepark
van Deerlijk, dan kan je daar zonder problemen je afval wegbrengen. Ook op basis van de
openingsuren kan je kiezen naar welk IGRP-park
je gaat. Voor de parkwachter zelf zorgt de samenwerking ook voor minder verwarring. De prijzen,
de aanvoervoorwaarden of de vrijstellingen zijn in
alle IGRP-parken dezelfde. We hoeven dus niet
telkens die knop om te draaien.

“JE AFVAL THUIS SORTEREN
HELPT VOOR EEN VLOT BEZOEK
AAN HET RECYLAGEPARK”

Begrijpen de mensen de sorteerregels of is
het echt nodig dat jullie helpen?

Heb je tips voor mensen die naar het
recyclagepark komen?

De kennis van de sorteerregels valt goed mee.
Laat ons zeggen dat 95% van de mensen sorteert
zoals het hoort. Maar er is altijd een kleine minderheid die bewust of onbewust een verkeerd tarief aanduidt op de zuil aan de weegbrug. Na een
tijdje beginnen we de bezoekers wel te kennen
en weten we bij wie we een extra oogje in het zeil
moeten houden.

We wensen dat het recyclageparkbezoek aangenaam is voor iedereen.
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Weet je niet in welke container je afval hoort?
Vraag het dan aan een parkwachter. Een andere
tip is sorteer je afval op voorhand al. Wie met ongesorteerd afval op het recyclagepark komt, verliest er heel wat tijd en het veroorzaakt ook wegversperringen voor andere bezoekers.
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Restafval

Inzameling
huis aan huis (kg)
Huisvuil:

Zwevegem
2022

175,1 kg/inw/jaar
153 kg/inw/jaar

3.362.500 kg

PMD:

470.190 kg

Folie:

23.530 kg

Papier en karton:

1.507.380 kg

Imog-gemeenten
2022

153 kg/inw/jaar

147 kg/inw/jaar

Totaal: 617.846 kg

Recyclagepark

Totaal: 2.854.761 kg

Asbest:
46.880 kg

Grof
MultiGroenHoutBouw- en Papier en
vuil:
stroom:
afval:
afval:
sloopafval:
karton:
427.470 kg 226.851 kg 540.480 kg 530.670 kg 777.120 kg 86.540 kg

Brandbaar
afval:
218.750 kg
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