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meer nieuws op www.imog.be

Koopminderafval.be

Op 30 september is in Kuurne het startschot 
gegeven voor de nieuwe campagne rond afvalarm 
winkelen. Daarmee willen de Provincie en de 
intercommunales voor afvalverwerking de consu-
menten aanzetten om minder verpakkingsafval te 
kopen. Dat is niet alleen goed voor het milieu, maar 
ook voor de portemonnee. Dat bewezen gedepu-
teerde Guido Decorte en burgemeester Carl 
Vereecke.  Zij kregen een identiek boodschappen 
lijstje, maar de gedeputeerde kreeg de opdracht om 
te kiezen voor een afvalrijke versie.  Hij betaalde 
twee keer zoveel voor dezelfde producten.

 
 Gedeputeerde Guido Decorte (Provincie West-

Vlaanderen), Schepen Eric Lemey (Kuurne),Voorzitter Rik 
Soens (Imog), Noël Denenbourg (AD Delhaize) en  

Burgemeester Carl Vereecke (Kuurne)

De actie liep van 1 tot 15 oktober. In de Imog-regio 
zijn er 375 winkels die hieraan meededen (1200 in de 
volledige Provincie). Wie afvalarm winkelde, kreeg 
een kraslot en maakte kans op een fietstas, glaszak 
of herbruikbare boodschappentas. 

North Sea Sustainable Energy Planning

Het ‘North Sea Region Programme 2007-2013’ richt 
zich op de ontwikkeling van regionale projecten in 
gebieden rond de Noordzee. Het doel beoogt het 
verhogen van het gebruik van duurzame energie 
planning op regionaal en lokaal vlak door het ontwik-
kelen, implementeren en evalueren van een trans-
nationaal model. De twee Vlaamse partners in het 
project zijn de streekintercommunale Leiedal en 
afvalintercommunale Imog.

Open Bedrijvendag

Op zondag 4 oktober nam  Imog  deel aan de Open-
BedrijvenDag en dat zowel in Harelbeke als in Moen.  
4.600 bezoekers konden zich verdiepen in het 
composteringsproces, de sortering van de PMD-
hoop aanschouwen, het proces van de stortplaats 
met natuurlijke waterzuivering bestuderen, het veld 
vol zonnepanelen bewonderen of gefascineerd het 
verbrandingsproces van restafval uitpluizen. De tijd 
dat alles in één zak belandde, ligt al een hele poos 
achter ons. 

Daarom ontrafelde Imog op haar twee sites de gehei-
men van de verwerking van afval tot grondstof en 
energie. Alle bezoekers kregen een gratis pak friet. 
Het evenement werd over meerdere dagen gespreid. 

Zo was er de vrijdag al een jobhappening en een 
voor-rondleiding voor de buren van Harelbeke, een 
personeelsdrink en een contactdag met de manda-
tarissen. Op zondagvoormiddag werd gestart met een 
ontbijt voor ruim 130 buren aan de installaties te 
Moen.  Op 09/09/09 bestond Imog dag op dag 40 jaar. 
De deelname aan de Open Bedrijven Dag kaderde in 
deze verjaardag, waarmee Imog haar open-huis-
cultuur nogmaals benadrukte.

Gemeenschappelijke infovergadering

Het decreet bepaalt dat voorafgaand aan de 
algemene vergadering een infovergadering moet 
plaatsvinden voor alle raadsleden van de 
gemeenten-vennoten. De infovergadering waarop we 
u graag uitnodigen, zal doorgaan op donderdag 29 
oktober om 18u in de De Spikkerelle, Scheldelaan 6 te 
Avelgem. Naast de begroting en het actieplan 2010 
zal er ook specifieke aandacht worden besteed aan 
het project  uniforme huisvuilzakken.

Imog wordt Fair Trade

Als duurzaam bedrijf ijvert Imog er voor om te streven 
naar verantwoord productgebruik.  Om de acties uit 
het West-Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen te 
ondersteunen, schakelt Imog daarom over naar 
Oxfam Fair Trade koffie, met een eerlijke prijs. Imog 
heeft zich in kader van Fair Trade Zwevegem als 
bedrijf geëngageerd dit mee te helpen uitdragen.  
Maar Imog trekt de lijn nog verder. Leidingwater is 
door de dagelijkse controle goed en uitermate 
geschikt als dorstlesser. Daarom bant Imog ook het 
flessenwater en schakelt over op kraantjeswater. 

Offerte zoutstrooien binnengehaald

Komende winter kan Imog bij bar weer ook uitrukken 
om de wegen sneeuw- en ijsvrij te maken. Er werd 
door de administratie ‘Wegen en verkeer’ 1 traject aan 
Imog toegekend. Ons bestaande materieel en chauf-
feurs kunnen in winterdienst zo worden ingezet 
wanneer het transport naar de containerparken 
minder intens is. Zo kan Imog de nodige ervaring 
opdoen om eventueel later deze dienst ook aan de 
steden en gemeentes aan te bieden. 

Subsidiedossier zwerfvuilbakjes

Vanuit het Subsidiebesluit zijn er voor Imog en de 
gemeenten/steden heel wat opportuniteiten voor de 
komende jaren. Er wordt op vraag van enkele steden 
en gemeenten een dossier voor maximale 
subsidiëring aan de Ovam en de minister voorgelegd 
voor zwerfvuilbakjes, peukenpalen en hondenpoep-
dispensers. De bestekken met raming en wijze van 
gunnen via  onderhandelingsprocedure met bekend-
making werden in de Raad van Bestuur goedgekeurd.
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