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Weeszakken zijn PMD-zakken
die na ophaling blijven staan omdat
ze één of meer afvalstoffen bevatten die niet tot
het PMD behoren. Normaliter moeten inwoners de geweigerde
zak terug binnen nemen en deze bij een volgende PMD ophaling
correct (dus zonder de foute verpakking) aanbieden.

Ten strijde tegen
weeszakken!
De weeszakken storen omwonenden die
wél correct PMD aanbieden. Sommigen
willen dat het gemeentebestuur deze
zakken wegneemt, zodat de straat er
proper bij ligt. Hiermee wordt evenwel een
verkeerd signaal gegeven aan inwoners die
niet correct PMD aanbieden en zo nooit uit
hun fouten kunnen leren. Tijd dus om actie
te ondernemen.

Actie loont
In enkele steden en gemeenten werden –
samen met Fost Plus – projecten uitgewerkt
en volgde een PMD-watcher de inzameling
intens op. In de steden en gemeenten waar

de PMD-watcher zichtbaar actief was,
waren de reacties positief.

DEINZE EN EEKLO: resultaat
dankzij directe communicatie
en code op de PMD-zak
Op de Markt in Deinze werd gedurende
3 maanden feedback gegeven aan de
bewoners over de kwaliteit van hun
PMD-zak. Voor aanvang van het project
werd amper 1 op de 3 zakken foutloos
aangeboden, na afloop werd meer dan
90% correct aangeboden.
Inwoners werden tijdens het project
aangespoord om een code op de zak te

kleven. Aan de hand van die code kon énkel
de PMD-watcher achterhalen wie de zak
had buitengeplaatst, waardoor een directe
feedback mogelijk was. Meer dan 2/3 van
de bewoners nam aan het project deel.
Ook bij de inwoners die géén code op
de PMD-zak kleefden – en dus geen
persoonlijke feedback wensten – bleek de
kwaliteit van de PMD-zak toe te nemen
naarmate het project vorderde.
IIn Eeklo werd een gelijkaardig project
uitgewerkt en werden de centrumstraten
intens opgevolgd: een bereik van ca. 1.230

Vecht mee tegen voedselverspilling.
In het vorige IVMMagazine
schreven we al dat er nog teveel
etensresten worden weggegooid.
In een wereld waar nog steeds
velen dagelijks voedsel tekort
komen is dit erg. Daarenboven is
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dit niet enkel een verspilling van
voedsel, maar ook van energie
die nodig is om het te telen,
te bewerken, te vervoeren en
bewaren. Het is ook een verspilling
van geld uit het gezinsbudget.

Door zorgzamer om te springen
met voedsel, kan in Vlaanderen
alleen al jaarlijks ca. 200.000 ton
voedselafval worden gered. Dit
betekent, omgerekend, ongeveer
€ 182 per huishouden per jaar.

De gemeente Aalter en de politie trekken
ten strijde tegen PMD-weeszakken
In Aalter slaan het gemeentebestuur
en de politie de handen in elkaar om
het probleem van de weeszakken aan
te pakken. Het team van Aalter Proper
staat in voor het proper houden van
de gemeente, maar op plaatsen waar
weeszakken worden aangetroffen wordt
via communicatie met inwoners gepoogd
de sorteerregels aan te leren. De inzet
van de wijkagent is in deze sensibilisatie
een zeer belangrijke schakel.
IVM sprak met Petra De Muynck,
inspecteur van politie van de politiezone
Aalter-Knesselare over haar ervaringen.
“Ik ben al 4 jaar wijkinspecteur. Eén van de
zaken waarover inwoners me aanspreken
is de bezorgdheid om een propere
gemeente. Dus ook het probleem van de
‘weeszakken’ krijg ik regelmatig te horen
tijdens mijn rondes”.
Samen met de Cel Milieu van de
gemeente Aalter werd een ‘beter sorteren
actie’ uitgewerkt. Via informanten in de
wijken worden folders met sorteerregels
uitgedeeld aan inwoners waarvan
buren merken dat deze soms afvalen materiaalstromen op niet correcte

adressen. Ook hier een mooi resultaat:
het aantal correct aangeboden PMDzakken steeg van ca. 45% naar 99% bij de
deelnemers. Ook bij de niet-deelnemers
steeg het percentage correcte PMDzakken naar 85%.

MALDEGEM EN AALTER:
informatie via PMD-mobiel
aan hoogbouw
In Aalter en Maldegen vonden
doelgerichte informatiemomenten plaats
waarop inwoners van bepaalde wijken
de avond voor de ophaaldag werden
uitgenodigd naar de PMD-mobiel van
de IVM. Ze kregen er informatie over

manier aanbieden. Hier werkt dus sociale
controle.
Inspecteur Petra De Muynck vervolgt :
“We moeten vaststellen dat het uitdelen
van infofolders alléén niet volstaat.
Sommige mensen hebben problemen
met het correct interpreteren van de
sorteerregels. Daarom spreek ik er hun
ook over aan en desnoods overlopen we
samen de regels en kijken we eens naar
de inhoud van de PMD-zak”.
De aanwezigheid van de inspecteur in
het straatbeeld loont: ze wordt al gauw
een aanspreekpunt van buren. “Meer en
meer krijgen we ook telefonische vragen
en signaleren inwoners ons waar er
weeszakken zijn blijven staan in de wijk.
Als we kunnen nagaan wie de zak heeft
aangeboden, kunnen we feedback geven.
Het is van belang de inwoners attent te
maken op hun foutjes, maar het is niet de
bedoeling om hen het gevoel te geven
dat ze hiervoor bestraft worden. Vaak
gaat het immers om onwetendheid”.
Het probleem van de weeszakken doet
zich volgens de wijkinspecteur quasi
uitsluitend voor bij appartementsblokken.

Juist omdat er hier meer anonimiteit
is en omdat niemand zich ontfermt
over de geweigerde zakken. “Bij het
bezoek aan nieuwe bewoners van
appartementsblokken geef ik daarom
ook een informatiefolder over PMD.
Zo weten ze dat we toch waken over
de kwaliteit van de PMD-zakken. Een
positieve aanpak loont, want iedereen
beseft dat het in het belang is van een
propere buurt”, aldus de wijkinspecteur.
“Heel af en toe spreken we ook met
anderstalige inwoners. Voor hen is het
sorteren van PMD geen evidentie. Maar
na een gesprek, vaak met het aantonen
van wat er verkeerd in de blauwe zak
zit, blijkt ook hier heel wat goede wil
aanwezig. Op die manier werken we
samen aan een proper Aalter”.

het PMD-sorteren en feedback over hun
meegebrachte PMD-zak.
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Sint-Laureins

Verspilling
kan
worden
vermeden door op te letten bij
aankoop – koop voldoende,
niet teveel in eens – en bij
bewaring. Gooi restjes niet
zomaar weg, maar maak er
nieuwe maaltijden mee, maak
gebruik van bewaartechnieken

zoals opleggen, invriezen of
steriliseren…Vele kleintjes maken
een groot verschil. Gewoon
doen!
Daarom steunen de Vlaamse
afvalintercommunales de ‘Sorry
is niet genoeg’-campagne van
11.11.11 die aanspoort om

verspilling tegen te gaan.
Meer hierover op
www.nietgenoeg.be
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Aalter
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Koen Loete,
voorzitter IVM
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Frituurolie
wordt
biodiesel!

S
R ECYC LEE R J E FR ITU U R O LIE
TOT B IO D IES EL .

Gratis naar het recyclagepark
ermee

Correct ingezameld kunnen gebruikt
frituurolie of –vet gerecycleerd en
hergebruikt worden, bijvoorbeeld als
milieuvriendelijke biodiesel.
Breng je gebruikte frituuroliën en -vetten
dus altijd naar het recyclagepark of de
KGA-inzameling!
Het kost je niks: het frituurvet en de olie
wordt er gratis aanvaard.

Wist je dat gebr uikte frituu
rolie of -vet een twee de
leven krijgt aan de pomp
breng t, word t ze verw erkt
? Want als je ze naar het
tot biodi esel. Jou kost het
recyc lagep ark
niets en je bent in één moei
Terw ijl je zorgt voor een
te door verlo st van je afva
scho ner milieu . Over een
lprob leem .
tank bare oplos sing gesp
roke n.

Breng je gebruikte frituur
olie of -vet gratis
naar het recyclagepark voo
r recyclage.

3463_VSG_Camp2014

_Advert-NL_AARSCHO

Het milieu deelt in de winst

Spijtig genoeg verdwijnen veel van
die oliën en vetten nog steeds in de
gootsteen, het toilet, de tuin, het riool
of tussen het restafval. En zo spoken
ze rond in ons milieu om veel schade te
berokkenen: verstopte afvoerbuizen en
leidingen, bodem- en watervervuiling, ...
Dus: naar het recyclagepark ermee. Da’s
goed voor het milieu!

Handige tips bij
het inzamelen
zonder te morsen

Een initiatief van uw afvalin

T-RP_A4.indd 1

tercommunale in samen

werking met Interafval en

Valorfr it.
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voor
olie

S

S

voor
frituurvet

houd de originele verpakking bij
want dat is handig om de gebruikte
olie op te vangen.

S een plastic doos (bv. van ijscrème)

is een handige opbergmogelijkheid.

S

laat de olie afkoelen tot minder
dan 40° (± 3 uur wachten) en
giet met een trechter de olie in
een (originele) fles of flacon.
Sluit deze goed af en breng het
bij een volgende gelegenheid
mee naar het recyclagepark of de
wijkinzameling van KGA.

laat na de laatste bakbeurt het
vet afkoelen tot minder dan 40°
en giet het met een trechter in
de plastic doos. Nadat het vet
gestold is, kan je het dan uit de
doos verwijderen en in een plastic
zak doen. Deze zak kan je dan
afgeven op het recyclagepark of
de wijkinzameling van KGA.

wanneer het vet of olie
verversen?

Voor een gezonde bakbeurt gebruik je best
vers materiaal. Idealiter moet het vet of de
olie na 14 bakbeurten of – ingeval je weinig
frituurt – minstens elke 6 maand worden
ververst.
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De Kringwinkel zamelt
ook textiel in

S

In de meeste IVM-steden en gemeenten komt De Kringwinkel op
geregelde tijdstippen aan huis textiel inzamelen. Ook plaatsen
ze op vraag van de stads- of gemeentebesturen textielcontainers
op de recyclageparken. En natuurlijk kan je met textiel ook
terecht in de kringwinkels zelf.
Wat mag er nu eigenlijk allemaal in de Kringwinkel-zak, wat gebeurt er met het ingezamelde
textiel en wat is het verschil met andere textielinzamelingen?
Wanneer ophaling in mijn gemeente?
De data worden aangekondigd via een
flyer die je een week op voorhand in
de bus vindt. Ook via de gemeentelijke
informatiekanalen en de ophaalkalender
worden de data aangekondigd.

Wat kan er in de zak?
Kledij, textiel, schoenen en accessoires
zoals sjaals, juwelen, dassen … Meer info op
de website van je Kringwinkel.
Andere mensen moeten jouw spullen nog
kunnen dragen of gebruiken. Bedankt dus
om enkel propere en herbruikbare kledij
(zonder scheuren of gaten) in de zak te
stoppen.

Kapers op de kust
Voor de huis-aan-huisinzameling van
textiel werkt De Kringwinkel samen met
het gemeente- of stadsbestuur. Toch
gebeurt het dat op dezelfde ophaaldag,
of zelfs op andere tijdstippen, andere
voertuigen dan deze van de Kringwinkel de
textielzakken van De Kringwinkel ophalen.
Dit betekent dat er kapers op de kust zijn.
We vragen daarom aan iedereen om een
oogje in het zeil te houden en de politie

te verwittigen als er onregelmatigheden
worden vastgesteld.

Sociale doelstellingen
Wat is dan precies het probleem met deze
‘kapers’?
Naast het feit dat zij geen toestemming
hebben om het textiel op te halen, is vaak
niet duidelijk hoe deze inzamelaars hun
textielafval verwerken.
Bovendien ontbreekt het hen vaak ook
aan
maatschappelijke
doelstellingen.
Die
maatschappelijke
doelstellingen
zijn bij De Kringwinkel zéker aanwezig:
het ingezamelde textiel legt er een
heel
arbeidsintensief
traject
van
kwaliteitscontrole
en
sortering
af
voor het tegen een zacht prijsje in
budgetvriendelijke winkels terechtkomt.
De opbrengst gebruikt De Kringwinkel om
jobs te creëren voor mensen met minder
kansen op de gewone arbeidsmarkt.
Wie zijn textiel aan De Kringwinkel schenkt,
verkleint dus niet enkel de afvalberg maar
helpt ook bij het creëren van sociale
tewerkstelling.

Naar de winkel ermee?
Uiteraard kan je ook steeds textiel gratis
brengen naar de Kringwinkel in jouw buurt.
Er is een Kringwinkel in Aalter, Assenede,
Deinze, Eeklo, Evergem, Maldegem en
Nazareth.

En op het recyclagepark…
In de meeste steden en gemeenten staan
ook textielcontainers van de Kringwinkel
op het recyclagepark. Ook daar kan je
steeds met het afgedankte textiel terecht.
Ook hier gelden dezelfde criteria als bij
de inzameling aan huis of acceptatie in de
winkels: het textiel moet nog herbruikbaar
zijn. Alles van kledij (jassen, rokken, bloezen,
truien, broeken, t-shirts, kostuums, …),
textiel (bed- en badlinnen, gordijnen,
stoffen, …), schoenen en accessoires is
welkom.

 Meer

op de website van De Kringwinkel
Meetjesland www.kwmeetjesland.be of
op de website van Ateljee
www.uwkringwinkel.be
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Afvalweetjes

Rookmelder defect?
Naar het recyclagepark
ermee!

Repair cafés: ook in het IVM-gebied
Repair Cafés zijn bijeenkomsten waarop buren elkaar op vrijwillige basis helpen bij
het herstellen van allerhande voorwerpen. Dit kan gaan van kleding tot elektrische
apparaten, meubels en zelfs fietsen en computers. Bezoekers nemen van thuis
kapotte spullen mee en gaan samen met de (vrijwillige) deskundige herstellers
aan de slag. In het (gratis) Repair Café is gereedschap en materiaal aanwezig om
alle mogelijke herstellingen uit te voeren. Het Repair Café helpt zo de afvalberg te
verkleinen. En de buren ontmoeten elkaar op een nieuwe, verrassende manier.

Vrijwilliger worden?
Repair Cafés draaien op vrijwilligers. Zo is er nood aan deskundige reparateurs of
‘handige Harry’s’. Daarnaast is er ook nood aan helpende handen voor de functie
van gastheer of gastvrouw: bezoekers welkom heten, ze doorverwijzen naar de
reparateurs... Ook het zoeken naar een locatie, het verspreiden van promotie, het
aanbieden van een drankje… zijn eveneens mogelijke taken.
De vrijwilligers staan uiteraard niet alleen: er is ondersteuning mogelijk van o.m. het
gemeentebestuur en ook het Netwerk Bewust Verbruiken en Vormingplus GentEeklo.

Repair Cafés in onze regio
Zin om in jouw gemeente of
stad een nieuw initiatief op
touw te zetten?
Stuur dan een mailtje naar
info@repaircafe.be
of neem contact op met
Vormingplus voor ondersteuning
en begeleiding:
lief.cuyvers@vormingplus.be
elisabeth.seeuws@vormingplus.be

In het IVM-gebied worden momenteel
in volgende steden en gemeenten
Repair Cafés voorbereid: Aalter, Eeklo,
Evergem, Merelbeke, Waarschoot.
Contacteer de milieudienst voor meer
informatie.
Sint-Laureins
Assenede
Kaprijke
Maldegem

Eeklo
Waarschoot

Knesselare

Evergem

Is uw rookmelder kapot, gooi hem dan
zeker niet in de gewone restafvalzak,
maar breng hem gratis naar het
recyclagepark. Het toestel bevat
(soms) batterijen, maar ook gevaarlijke
stoffen en andere materialen die
ecologisch verwerkt of gerecycleerd
worden tot nieuwe grondstoffen. Dat is
de taak van Recupel.
Op het recyclagepark staan speciaal
voorziene zwarte metalen vaten
met een deksel. De rookmelders
worden in deze vaten gestockeerd in
een ondoordringbare kunststof zak.
Recupel zorgt er voor dat die zak naar
een gespecialiseerd verwerkingsbedrijf
gaat.
 Meer op
www.recupel.be/rookmelders

Zomergem
Lovendegem

Aalter
Nevele
Sint-Martens-Latem
Deinze

De Pinte
Merelbeke
Nazareth

Zulte

Gavere

Afgedankte zaklampen
mogen bij het AEEA

© Gemeente Merelbeke
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Sinds juli horen oude zaklampen niet
langer thuis in de Bebat-tonnetjes, maar
wél bij het ‘afgedankte elektro’ op het
recyclagepark of bij de elektrohandelaar.
De zaklampen worden opgehaald door
Recupel.
Oude batterijen stopt u wél nog in de
Bebat–tonnetjes.
 Meer op www.bebat.be en
www.recupel.be

Correct
aanbieden van
uw afval- of
materiaalstromen
bij ophaling aan
huis
Op vraag van de ophalers
herinneren we nogmaals aan enkele
vuistregels bij het aanbieden van
afval- en materiaalstromen bij de
ophalingen aan huis:
1 Respecteer de ophaaldag en het
ophaaluur
In het gemeentelijk politiereglement
staat wanneer u de afvalstoffen mag
buitenplaatsen. Dit verschilt van gemeente
tot gemeente.
Wie te vroeg het afval buiten plaatst zorgt
voor sluikstorten. Wie na de ophaling
het niet opgehaalde materiaal niet terug
binnen neemt (omdat het niet conform is,
of omdat het te laat werd aangeboden),
bezondigt zich eveneens aan sluikstorten.
De
ophaaldagen
staan
op
de
ophaalkalender, de gemeentelijke website,
www.ivmmilieubeheer.be of de app
Recycle!

2 Geen scherpe of gevaarlijke
voorwerpen in de PMD- of
restafvalzak!
Jaarlijks krijgen ophalers met snij- en
prikwonden te kampen, vaak met
arbeidsongschiktheid als gevolg. Ban dus
scherpe of gevaarlijke voorwerpen uit de
PMD- of restafvalzak. Ook KGA mag er
niet in, want omdat verpakkingen kunnen
openscheuren riskeren ophalers brand- of
andere wonden.
Wanneer ophalers zich verwonden

wordt een PV opgemaakt en de inwoner
die de PMD- of restafvalzak heeft
buitengeplaatst kan aansprakelijk worden
gesteld voor het ongeval. Beter voorkomen
dan genezen dus!

3 Houd rekening met het gewicht
van het aangeboden afval!
Uit respect voor de ergonomie en de
gezondheid van de ophalers, wordt
gevraagd het gewicht van de aangeboden
afval- en materiaalstromen binnen
maximumgrenzen te houden.
Restafvalzakken die meer wegen dan 16
kg kunnen door de ophaler geweigerd
worden! Deze zakken krijgen een rode
sticker en mogen bij een volgende ophaling
énkel aangeboden worden wanneer ze
minder dan 16 kg wegen.
Grofvuil moet maximaal door 2 mensen
kunnen worden gemanipuleerd. De
stukken grofvuil mogen daarom max. 60
kg wegen en 2 meter lang zijn.
Voor papier&karton wordt gevraagd om de
samengebonden stapels of dozen gevuld
met papier, niet te zwaar te maken zodat
een belader deze gemakkelijk kan tillen.

4 Houd rekening met de maximum
toegelaten hoeveelheid
- restafval: per 14 dagen mogen max. 4
zakken van 60 liter worden aangeboden
- PMD: per ophaling zijn max. 4 zakken
van 60 liter toegelaten
- papier&karton: per ophaling beperkt
tot een volume van max. 1 m³

Storm op komst?
Bij stormweer afval ophalen is voor
de ophalers geen pretje. Daarom
volgende tips:
1 bind de PMD- en restafvalzakken
goed vast zodat ze bij het omvallen
niet openvallen en er geen afval op
de stoep terechtkomt.
2 papier & karton mag u nooit los
aanbieden. Stop het daarom in een
doos of bind het goed vast. Zorg
er bij het aanbieden van papier en
karton in een doos wel voor dat
de ophaler de doos nog kan tillen.
Houd er ook rekening mee dat een
natte doos papier&karton zwaar
weegt en moeilijk hanteerbaar is.
En sluit de doos goed af, zodat het
papier er niet kan uitwaaien.
3 mocht
u
stukken
grofvuil
hebben die gemakkelijk kunnen
omverwaaien, leg deze dan
preventief neer zodat ze niet
kunnen omvallen en geen gevaar
vormen voor voorbijgangers of
voertuigen.
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Alle informatie over asbest
voortaan op www.asbestinfo.be
Asbesthoudende materialen mogen sinds 1998 niet meer
geproduceerd en verkocht worden. Als je huis dateert van voor 1998
is de kans groot dat in en om het huis evenwel nog asbesthoudende
toepassingen aanwezig zijn. Dit is geen reden tot paniek, maar ga er
verstandig mee om.
Omdat velen asbesthoudend materiaal niet herkennen of het risico
voor de gezondheid ervan onderschatten, voeren ze soms activiteiten
uit die gevaarlijk of verboden zijn, zoals het reinigen met hoge druk of
roterende borstels van asbesthoudende daken of het bewerken van
asbestplaten met een slijpschijf of boormachine.
Er bleek nood aan één centraal informatiepunt over asbest. Daarom
heeft de Vlaamse overheid (het Departement Leefmilieu, Natuur en
Energie) de website asbestinfo.be uitgewerkt.

Wat vind je op de www.asbestinfo.be?
Asbest herkennen
Je vindt er info over het verschil tussen hechtgebonden en niethechtgebonden asbest en je krijgt een overzicht en foto’s van
de vele asbesttoepassingen.

Asbest verwijderen
Je komt te weten welke asbesttoepassing je zelf mag
verwijderen of door een (hiervoor opgeleide) aannemer
mag laten verwijderen en welke je aan een vakman (erkende
verwijderaar) moet overlaten. Verder krijg je informatie over
hoe je veilig asbestcement verwijdert en waar je dan met je
afval naar toe moet.

Asbest onderhouden
De website geeft tips voor een veilig onderhoud. Je vindt
daarnaast een overzicht van alle handelingen die verboden
zijn, zoals reinigen onder hoge druk en andere agressieve
bewerkingen.

Veilig omgaan met asbest: tips
Hierbij alvast een aantal voorzorgsmaatregelen bij
het verwijderen van hechtgebonden asbesthoudend
materiaal zoals asbestcement:
- vermijd stof door het materiaal te bevochtigen of te
fixeren
- demonteer asbestelementen één voor één met de
hand en probeer ze niet te breken
- gebruik enkel handwerktuigen (bv. schroevendraaier,
klauwhamer)
- gooi asbestelementen nooit naar beneden, maar breng
ze voorzichtig naar de begane grond (bv. via een
hoogtewerker)
- draag een stofmasker beschermingsklasse “FFP3” en
zorg ervoor dat dit goed aansluit
- draag een wegwerpoverall. Trek hem buiten uit en
spoel schoenen ook buiten af.
- sla de gedemonteerde asbesttoepassingen afzonderlijk
op in de buitenlucht en bevochtig of dek ze af
- voer afval zo snel mogelijk af
Het gebruik van volgende apparaten is strikt
verboden:
- hogedrukreinigers
- mechanische werktuigen met grote draaisnelheid
zoals zaagschijven, slijpschijven, boormachines,
hoekslijpmachines
OPGEPAST: voor het verwijderen van niet-hechtgebonden
asbest, hechtgebonden asbest in slechte staat of asbest
dat niet eenvoudig te verwijderen is, moet je een erkende
verwijderaar inschakelen die werkt onder zeer strenge
voorwaarden.

Meer
Tot slot wordt stap voor stap uitgelegd waar en hoe je een
klacht kunt indienen en krijg je informatie over de impact van
asbest op de bodem en de gezondheid.
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