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Week van de handhaving van
5 tot en met 11 oktober
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WOORD VOORAF
Dat we in de Vlaamse Ardennen uitstekend sorteren, bewijzen de jaarcijfers. In
2019 produceerde een inwoner gemiddeld 467 kilogram afval, waarvan 129 kilogram restafval. Dat wil zeggen dat we
de overige 72% van ons afval sorteren
en onze impact op het milieu daarmee verkleinen. Met de invoering
van de nieuwe blauwe zak begin
dit jaar hopen we nog meer afval
selectief in te zamelen.
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Extra controle op zwerfvuil en sluikstort
Stoor jij je ook aan afval dat
achterblijft op straten, pleinen
en andere openbare plaatsen?
Je bent zeker niet de enige. Het
straatbeeld wordt er immers
niet mooier op. Bovendien
heeft afval een grote impact
op het milieu. Denk maar aan
de plastic soep, dieren die verstrikt geraken in zwerfvuil of
zwerfvuil dat via het veevoeder
in magen van koeien terechtkomt. Bovendien kosten deze
hopen afval ook hopen geld aan
lokale en andere overheden.

Daarnaast wil IVLA zich de komende jaren ook meer inzetten
voor een propere en nette omgeving. Te vaak worden onze prachtige
Vlaamse Ardennen ontsierd door sluikstorten en andere zaken die niet in de
natuur thuishoren. Met het inzetten van
camera’s wil IVLA sluikstorters een halt
toeroepen. De week van de handhaving
is natuurlijk een ideaal moment om het
cameraproject te lanceren. Tijdens deze
week vinden er extra controles plaats
op zwerfvuil en sluikstorten. Maar we
blijven ook positief. Voor de overgrote
meerderheid die wel correct met zijn
afval omgaat is er ruimte voor een complimentje!
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Onze gemeenten en steden
spannen zich al jaren in om
sluikstort en zwerfvuil in te
perken: ze sensibiliseren, organiseren opruimacties en zetten
allerlei doelgerichte projecten
op samen met de afvalintercommunale en Mooimakers.
Maar er wordt ook gewerkt aan
extra controle op zwerfvuil en

sluikstort. Hier wordt nog eens
op ingezet van 5 tot 11 oktober.
Die week zullen er meer controles zijn, zowel anoniem als
in uniform. Lichte overtreders
worden aangesproken. Hen
worden alternatieven voorgesteld. Bij zwaardere overtredingen wordt er zwaarder beboet.
We gaan hierbij niet alleen voor
een harde, maar ook een positieve aanpak: wie zijn zwerfvuil
correct in de vuilnisbak gooit,
mag rekenen op een complimentje.
Bovendien zal IVLA in de strijd
tegen zwerfvuil en sluikstorten voortaan gebruik maken
van tijdelijk vaste camera’s. Dit
laat ons toe om die plaatsen die
sluikstortgevoelig zijn beter in
de gaten te houden en indien
nodig effectief te kunnen optreden tegen overtreders.

Over deze zaken maar ook andere onderwerpen leest u meer in dit afvalkrantje.

Creatie en druk www.deriemaecker.be
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Dit krantje is gedrukt op
100% gerecycleerd papier

IVLA volgt de vuilnisophaling in real time op. Dit betekent ook dat we de
inwoners meer, beter en sneller kunnen informeren indien zij een vraag
hebben over een ophaling.
Bovendien bieden we via de IVLA-infolijn nog een aantal extra services
aan. Zo kan iedereen via 0800 90 270 een compostvat bestellen en aan
huis laten leveren.
De IVLA-infolijn is iedere werkdag bereikbaar tussen 8:00 en 18:00u. Op
zaterdag kunt u ons bereiken tussen 9:00u en 12:00u.

Vragen?
Bel de IVLA-infolijn: 0800 90 270

INZAMELING KURK
OP HET RECYCLAGEPARK

Waar gaat ons afval naartoe?

De antwoorden op
10 veelgestelde vragen.

Enkel plastic verpakkingen
van voedsel en drank?

Nee! Denk ook aan
tubes van tandpasta,
potjes van haargel of
dagcrème, de plastic
verpakking rond
batterijen... Als de
verpakkingen volledig
van plastic zijn, mogen
deze in de PMD-zak!

Waarom de folie losmaken
van bakjes?

Wist je dat kurken stoppen in aanmerking komen voor recyclage ?
Gooi ze dus niet zomaar in de vuilnisbak maar breng ze naar jouw recyclagepark. Voortaan zal Heuvelheem
Fonkel vzw kurk inzamelen op het
recyclagepark in samenwerking met
de afvalintercommunale IVLA.
Heuvelheem Fonkel is een sociale
werkvoorziening in Oudenaarde
voor mensen met een handicap. Daar
wordt de kurk verwerkt tot kurkkorrels die o.a. in de bouw gebruikt worden als isolatiemateriaal.

HEB JE GROTE HOEVEELHEDEN
ASBESTHOUDENDE PLATEN?

72

Selectief
% ingezameld
afval

28%

467 kilogram

Restafval

16%

14%

Het restafval wordt verbrand in de
energiecentrale van IVAGO (Gent).
De warmte die na verbranding vrijkomt wordt omgezet in elektriciteit
en stoom. De stoom wordt onder
andere gebruikt voor de verwarming van het UZ Gent.

Het groen afval wordt afgevoerd
naar onze composteringssite in
Ronse. Daar wordt het verwerkt
tot compost.

Papier en karton worden bij de verwerver gesorteerd volgens kwaliteit. Afhankelijk van de kwaliteit,
zijn verschillende toepassingen
mogelijk, zoals verpakkingsdozen
of tijdschriften.

Groen afval:

Restafval:

Sinds januari zijn de sorteerregels voor
PMD uitgebreid en kunnen we meer
plastic verpakkingen sorteren dan ooit.
Ken jij de antwoorden op deze vragen?

per inwoner
per jaar
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Deze bakjes bestaan
meestal uit verschillende types plastic
die afzonderlijk
worden gerecycleerd.
Daarom moet je ze
van elkaar scheiden
voordat je ze in de
PMD-zak sorteert.

En wat met plastic folies
zoals koekjesverpakkingen?

Papier en karton:

Geen probleem! Het
is een plastic
verpakking die
thuishoort in de
PMD-zak.

En waarom niet die kokers
van chips?

Chipskokers zijn een geval
apart: ze bestaan uit drie
verschillende materialen
die niet uit elkaar kunnen
worden gehaald: karton,
aluminium en een metalen
bodem. Daarom moet je ze bij
het restafval gooien. Het
plastic deksel mag wél in de
PMD-zak.

7%

7%

Het steenpuin wordt afgevoerd
naar Ronse en in de breekinstallatie verkleind en opgezuiverd. Het
materiaal wordt opnieuw ingezet
in de bouwsector.

Het recycleerbare glas wordt verbrijzeld tot scherven van enkele
centimeters. De zuivere glasscherven worden gesmolten in de oven
en krijgen een nieuwe vorm en
bestemming. Glas kan oneindig
worden gerecycleerd. De eindproducten zijn dus opnieuw flessen,
flacons en bokalen.

Het houtafval wordt eerst gesorteerd volgens kwaliteit. Een deel
ervan wordt gerecycleerd voor de
spaanplaatindustrie.

Steenpuin:
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Composteren in bakken

Ook alle andere afvalstromen worden ingezet in de recyclagesector.
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De afvalophalers vinden

Deze fles is voorzien
van een kindveilige
dop en mag dus niet in
de PMD-zak.
Verpakkingen met een
kindveilige sluiting
(type draai-endrukdop) breng je naar
het recyclagepark.

Houtafval

V.U. : M. Van Gaever, Fost Plus vzw, Olympiadenlaan 2, 1140 Evere - september 2020

* De prijs van 40 euro omvat aankoop
zak + preventiekit, levering, ophaling
en verwerking.
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Nee. Omdat de sortering
vooral mechanisch
gebeurt, worden
verpakkingen niet
herkend als ze in elkaar
of in een apart zakje
worden gestopt. Zo
kunnen ze onmogelijk
worden gesorteerd.

Mogen injectienaalden in
de Nieuwe Blauwe Zak?

Absoluut niet!
Injectiespuiten en
-naalden (bv. voor
diabetespatiënten)
breng je veilig
verpakt naar het
recyclagepark.

En die gele citroennetjes,
waar moeten die heen?

Ook deze
verpakkingen zijn
van plastic en
mogen dus in de
PMD-zak.

Mag een plastic emmer in de
PMD-zak?

Plastic emmers die
gebruikt worden om
het huis schoon te
maken, zijn geen
verpakkingen.
Daarom horen ze niet
thuis in de PMD-zak.

En wat doe ik met een lege
fles ontstopper?

V.U. : M. Van Gaever, Fost Plus vzw, Olympiadenlaan 2, 1140 Evere - september 2020

Dan kan je deze vanaf nu aan huis
laten ophalen. Om elke particuliere
inwoner de kans te geven om hiervan gebruik te maken, kan per adres
slechts 1 platenzak aangeboden worden, goed voor maximum 20 asbestplaten of ca 50 m2 asbest. Dit komt
overeen met ongeveer 500 kilogram.
Hoe ga je te werk?
1. Neem contact op met de IVLAinfolijn: 0800 90 270 en vraag de
ophaling aan.
2. Na betaling van 40 euro* wordt de
platenzak + asbestpreventiekit aan
huis geleverd.
3. De IVLA-infolijn deelt mee wanneer de platenzak zal opgehaald
worden.
4. Bied je platenzak tijdig aan, op de
dag van ophaling. De zak kan om
en bij de 500 kilogram wegen. Het
is dus aangewezen om de zak te
vullen op de plaats van ophaling
aan de straatkant.

Verpakkingen in elkaar
steken, een goed idee?

Wie in zijn tuin één of meer kringlooptechnieken
toepast, heeft een kringlooptuin. Groot of klein,
strak of spontaan, bloemenhof gras- rijk; elke tuin
kan een kringlooptuin zijn. Snoeihout omtoveren
tot vlechtwerk, het gazon mulchmaaien, mulch als
bodembedekking toepassen, kippen houden...; het
zijn allemaal kringlooptechnieken.
Ook thuiscomposteren in bakken is een kringlooptechniek.
Hoe gaat u te werk?
U werkt het makkelijkst met 2 compostbakken
naast elkaar. De verse tuin-en keukenresten brengt
u naar de eerste bak. U doet dit tot deze bak vol is.

Als bak 1 vol is, is het tijd om het materiaal naar
bak 2 te ‘verhuizen’. Is het materiaal te droog
voeg dan wat water toe. Is het te plakkerig of te
nat, meng dan wat bruin materiaal zoals takjes er
bij. De vertering in bak 2 verloopt snel. Na enkele
weken is het volume erg geslonken.
Een compostbak kopen?
U kunt een compostbak bestellen via de IVLA-
infolijn: 0800 90270. Een compostbak kost 40 euro.
Bestelt u er 2, dan krijgt u de tweede bak aan halve
prijs. Deze actie loopt tot eind 2020. De compostbakken worden gratis aan huis geleverd.

Nog twijfels over juist
sorteren?
Raadpleeg dan
www.betersorteren.be

