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NIEUW: 90 LITER PMD-ZAKKEN
Dit jaar kregen we van inwoners steeds vaker de vraag naar grotere PMD-zakken. Hoog tijd dus om de
huidige stand van zaken eens onder de loep te nemen.

WOORD VOORAF
Beste inwoner
2022 is nog niet voorbij, maar het blijkt nu reeds
een jaar vol nieuwe projecten te zijn.
Zo bieden we sinds maart een eerste afroep voor
asbestinzameling aan huis gratis aan. Met deze
actie zamelden we reeds meer dan 150 ton
hechtgebonden asbest in. Een mooie stap in de
richting van een asbestvrij Vlaanderen.
Sinds kort bieden we grotere PMD-zakken van 90
liter aan. Uit onze sorteeranalyse bleek immers dat
er toch nog een groot aandeel PMD bij het restafval
terechtkomt, ondanks het feit dat onze inwoners al
zeer goed sorteren.
Om het juiste sorteergedrag verder te stimuleren,
bieden we de grotere zakken verhoudingsgewijs
iets goedkoper aan dan de 60 liter zakken.
Naast het voordeel voor de inwoners, zullen de
ophalingen ook efficiënter kunnen verlopen.
De zakken zijn beschikbaar via de gekende kanalen.
Ook op vlak van openbare netheid hebben we niet
stilgezeten. We investeerden in 7 ondergrondse
glasbolsites, die veel minder sluikstortgevoelig zijn,
en in 8 nieuwe camera’s om te kunnen optreden
tegen sluikstorters. Daarnaast blijven we uiteraard
verder inzetten op sensibilisering.
Tot slot polsen we in deze IVLA-VARIA al eens
voorzichtig naar de meningen over een mogelijke
selectieve inzameling van GFT in ons werkingsgebied. Laat uw stem dus zeker horen!
Veel leesplezier met deze IVLA-VARIA.

Mathieu De Cock, Voorzitter

Administratieve zetel
Meersbloem-Melden 46A
9700 Oudenaarde

Contact
T 0800 90 270 (ma-vrij: 8u-18u | za: 9u-12u)
info@ivla.be

Blijf op de hoogte
www.ivla.be
www.facebook.com/ivlaintercommunale
download de Recycle! app
Dit krantje is gedrukt op 100% gerecycleerd papier.
V.U: Kris Dobbelaere, Meersbloem-Melden 46A, 9700 Oudenaarde

De 90 liter PMD-zak werd tijdens het burgemeestersoverleg officieel voorgesteld.
De cijfers tonen aan dat onze
inwoners sinds de invoering van
de nieuwe blauwe zak in 2020
gemiddeld 10kg per jaar meer
PMD inzamelen ten opzichte van
2019. Daarmee horen we tot de top
van Vlaanderen!
Toch blijkt uit de sorteeranalyse van
2021 dat er nog een groot aandeel
PMD in het restafval belandt
(ongeveer 22%). Er is dus zeker nog
ruimte voor verbetering.
Vaak gaat het om grote folies die
niet meer in de 60 liter zak
geraken.
Een andere bekommernis, is dat
men de inhoud van de PMD-zak
probeert aan te drukken om meer
plaats te creëren. Helaas resulteert
dit meestal in een gescheurde zak
en een hoop frustraties.

Een zak van 90 liter kan soelaas
bieden en correct sorteergedrag
stimuleren. Er kan heel wat meer in
en de zakken zijn ook iets steviger.
Bovendien is het gebruik van
grotere zakken efficiënter tijdens
de ophalingen.
Kortom: we hebben er alle baat bij
om het gebruik van grotere zakken
te faciliteren. Daarom bieden we ze
verhoudingsgewijs iets goedkoper
aan dan de 60 liter zakken.
Uiteraard hoef je je 60 liter zakken
niet ineens weg te gooien. Je kan ze
nog steeds blijven gebruiken.
De toekomst zal uitwijzen of het al
dan niet nodig is om volledig over te
stappen naar een 90 liter zak.

Wat mag je verwachten van de
90 liter zakken:
• Ze hebben een zogenaamde
‘wavetopsluiting’ in plaats van
lintjes.
• Ze zijn iets steviger, waardoor
het uitzicht een beetje verschilt
van de 60 liter zak.
• Er zitten 20 zakken op een rol.
• We kopen de zakken samen aan
met intercommunale Ibogem,
waardoor ook hun logo op de
zakken zal staan.
• Ze kosten 3,50 euro per rol.
De zakken zijn beschikbaar bij de
gekende kanalen.
De sorteerregels blijven dezelfde.
Heb je twijfels? Raadpleeg onze
sorteerwijzer op www.ivla.be.

IVLA volgt de vuilnisophaling in real time op. Dit betekent dat we je meer, beter en sneller kunnen
informeren indien je een vraag hebt over een ophaling. Aarzel dus niet om de IVLA-infolijn te bellen.
Wist je dat je via de IVLA-infolijn ook extra diensten kan aanvragen?
Zo kan je:
•
•
•
•
•

een compostvat bestellen en aan huis laten leveren,
een slot voor je container bestellen,
ophalingen op afroep reserveren voor grofvuil,
ophalingen op afroep reserveren voor snoeihout,
...

Vragen?
Bel gratis de IVLA-infolijn:
0800 90 270

Da’s voor in
de vol-au-vent.
En dit is voor
bij het PMD.
Want de P van PMD, dat zijn
meer plastic verpakkingen dan
je denkt. Ook schaaltjes voor kip
horen daarbij.

Sorteertwijfels?
Check betersorteren.be

BRENG JE AFGEDANKTE MATRAS
NAAR HET RECYCLAGEPARK
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Wist je dat meer dan 80% van je oude matras als grondstof kan dienen voor nieuwe toepassingen?
Matrassen bevatten verschillende onderdelen die gerecycleerd kunnen worden. Daarom zamelen we
afgedankte matrassen gratis in op het recyclagepark, in samenwerking met Valumat.
De voorwaarden?
• De matras moet droog zijn.
• De matras moet in één geheel aangeboden worden (dus niet in stukken gesneden).
Is dit niet het geval, dan moet je je matras bij het grofvuil aanbieden.
Is je matras nog in goede staat? Dan kan je ze aan de Kringwinkel schenken.

PLAN-EET

Je oude matras
vandaag,
krijgt morgen
een nieuw leven

Plan-eet is een app boordevol tips & tricks die je
helpen om voedselverspilling tegen te gaan.
Denk aan technieken om voedsel optimaal te
bewaren, leuke recepten om restjes in te verwerken
tot zelfs tips om in de winkel enkel te kopen wat je
echt nodig hebt.
Daarnaast kan je met de app een inschatting maken
van hoeveel eetbaar voedsel je dagelijks weggooit
en helpt de app je om voedselverlies te beperken.
Plan-eet is dan ook meer dan een app die ons helpt
om minder voedsel te verspillen, maar eentje die
ons bewuster met voeding doet omgaan.
Want bewust omgaan met voedsel is goed voor
onze portemonnee. En nog beter voor de planeet.
Red de restjes: ready, set, (h)app!
Download de app via Google Play of de App Store.

#wistjedat

het PU-schuim van je matras een tweede
leven kan krijgen in isolatiemateriaal om je
huis warm of koel te houden

Goed ingezameld, zorgvuldig gerecycleerd

Meer info over hoe je voedselverspilling kan
vermijden?
Neem een kijkje op www.vlaco.be.

ONDERGRONDSE GLASBOLSITES
IVLA nam zeven nieuwe ondergrondse glasbolsites in
gebruik. Deze zijn een stuk minder sluikstortgevoelig
en zorgen voor minder geluidshinder bij het inwerpen
van glas.
Je vindt de nieuwe ondergrondse glasbolsites op
volgende locaties:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kerkhofstraat, Brakel
Terwalle, Brakel
Bovenstraat, Horebeke
Kerkemstraat, Maarkedal
Vuurkruisenstraat, Ronse
Floréal, Ronse
Huttegem, Oudenaarde

Naast deze structurele aanpak om de netheid op de
sites te bevorderen, blijven sensibilisering en handhaving uiteraard ook belangrijke pijlers.

Om inwoners te sensibiliseren over het correct
sorteren van glas, staat sinds kort aan elke galsbolsite
een informatiebord. Daarop staat ook vermeld waar je
terecht kan met de soorten glas die niet in de glasbol
thuishoren.
Zit de glasbol vol? Zet niks naast de containers, maar
neem het terug mee naar huis en meld het aan de
IVLA-infolijn (0800 90 270). Zo houden we de site
proper en vermijd je een boete.
Vorig jaar zetten we twee mobiele camera’s in om te
kunnen optreden tegen sluikstorters. Dit jaar kwamen
daar nog eens acht camera’s bij, waardoor we in elke
gemeente binnen ons werkingsgebied een camera
kunnen inzetten.
Meer camera’s zorgen uiteraard voor meer vaststellingen, maar de verwachting is dat er op termijn
toch significant minder sluikstort zal zijn.

LAAT JE HOREN
OVER GFT
Naar aanleiding van het nieuwe uitvoeringsplan
huishoudelijk afval van OVAM, bestaat de kans dat
lokale besturen en afvalintercommunales voor hun
inwoners de mogelijkheid moeten voorzien om GFT
(groenten-, fruit- en tuinafval) selectief aan te bieden. OVAM hoopt zo het restafvalcijfer fors te laten
dalen, van gemiddeld 147kg per inwoner per jaar
(in 2020) naar 100kg per inwoner per jaar (tegen
2030).
Wij willen graag al eens polsen hoe de inwoners in
ons werkingsgebied hierover denken.
Zou jij je GFT selectief aanbieden en zo ja,
op welke manier?
A. Ik wil GFT in één container aanbieden.
B. Ik wil groenten en fruit apart aanbieden 		
van tuinafval, dus in twee containers (een
grote voor tuinafval, een kleine voor GF).
C. Ik zou hier geen gebruik van maken en 		
GFT bij het restafval blijven aanbieden.
D. Ik zou hier geen gebruik van maken, ik doe
aan thuiscomposteren.
Bezorg ons jouw antwoord via het formulier op
www.ivla.be of stuur het per post naar:
IVLA - dienst communicatie
Meersbloem-Melden 46A
9700 Oudenaarde
De resultaten van deze kleinschalige bevraging zijn
niet bindend. Ze dienen als indicatie om ons verdere
beleid hierrond uit te stippelen.

GLAS SORTEREN, HOE ZIT DAT OOK WEER?

KLEINE SUCCESJES MET
EEN GROTE IMPACT

PMD sorteren doe je z !
METALEN

PLASTIC

VERPAKKINGEN

VERPAKKINGEN

DRANKKARTONS

Asbestinzameling aan huis
Flessen

Drank- en
conservenblikken

Flacons

De Vlaamse Regering wil onze leefomgeving tegen 2040 asbestveilig maken.
Om deze ambitie kracht bij te zetten, biedt IVLA sinds 1 maart 2022 een
eerste afroep voor asbestinzameling aan huis gratis aan voor inwoners uit ons
werkingsgebied. De actie loopt een jaar en kan na een positieve evaluatie nog
verlengd worden.

WAT NIET IN DE NIEUWE
BLAUWE ZAK MAG

Schaaltjes, vlootjes
en bakjes
Spuitbussen

Verpakkingen bestaande uit een
mix van materialen (bv. een
laag plastic folie en een laag
aluminiumfolie) die niet van
elkaar kunnen gescheiden
worden, zoals sommige
drankzakjes, zakjes fruitmoes of
natte dierenvoeding,…

Eind september stond de teller reeds op 359 afroepen. We zamelden 150,6 ton
asbest in.

Verpakkingen met
kindveilige dop

Potjes en tubes

Meer weten over de voorwaarden voor deze dienstverlening?
Neem een kijkje op www.ivla.be/asbest-op-afroep.

Bakjes en schaaltjes
Verpakkingen van motorolie en
smeermiddelen, van pesticiden, van
brandstoffen, van lijm, van verf en vernis,
siliconenkits

Deksels, doppen en
kroonkurken

Verpakkingen met een grotere inhoud dan
8 liter
Piepschuim

Folies, zakken en zakjes

Andere voorwerpen

OPGELET!

Regels voor een goede recyclage
Duw plastic
flessen plat, zet
de dop erop.

Giet of schraap flessen of
andere verpakkingen goed
leeg.

Verwijder de plastic folie van
schaaltjes en gooi ze
los van elkaar in de zak.

Steek de verpakkingen
niet in elkaar en stop
ze niet samen in een
dichtgeknoopte zak.
Maak niets vast
aan de buitenkant.

Nog sorteertwijfels?
Ga naar betersorteren.be

V.U. : M. Van Gaever, Fost Plus vzw, Olympiadenlaan 2, 1140 Evere - Januari 2022

Verpakkingen met minstens een van de
volgende pictogrammen:

#1000regentonnen
Ook de groepsaankoop regentonnen was een groot succes. In totaal werden in
het werkingsgebied van IVLA en ILvA (land van Aalst) maar liefst 1054 tonnen
verkocht! Daarmee kunnen we een hoop regenwater redden.
Wil je op de hoogte blijven indien er nog een groepsaankoop volgt?
Registreer je dan via www.1000regentonnen.be.
De groepsaankoop was een samenwerking tussen SOLVA, IVLA en ILvA en werd
gesteund door de 21 Zuid-Oost-Vlaamse gemeenten.

Woosh ecologische luierservice
IVLA steunt Woosh met de uitrol van een ecologische luierservice in de Vlaamse
Ardennen. Woosh combineert de levering van luiers met de ophaling van de vuile
luiers. Met deze selectieve inzameling willen we op termijn luierrecyclage
mogelijk maken in België.
Momenteel kan je enkel via je kinderopvang gebruik maken van deze dienst.
Voorlopig zijn er 7 opvanginitiatieven ingeschreven. Check of jouw opvang
reeds deelneemt via www.ivla.be.

WEEK VAN HET AFVALTEAM 14-20 NOVEMBER 2022

ELKE WEEK
EEN MARATHON LOPEN,
OOK DA’S TOPSPORT.

Elke week lopen de ophalers een
marathon en helpen parkwachters tonnen
afval te sorteren.
Een knappe prestatie!
Daarom vragen we alle inwoners om
tijdens de week van 14 tot en met
20 november 2022 te supporteren
voor hun afvalteam.
Heb jij een leuke boodschap voor de
ophalers en de parkwachters?
Deel ze die week op facebook en tag
@ivlaintercommunale, of stuur ze
per post op naar
IVLA - dienst communicatie
Meersbloem-Melden 46A
9700 Oudenaarde.
Wij zorgen ervoor dat alle berichten
bij de ophalers en parkwachters
terechtkomen.
Meer info over de campagne vind je op
www.ivla.be.

Supporter extra hard voor jouw afvalteam.

WEEK VAN HET
AFVALTEAM

14-20 NOVEMBER 2022

