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Een doorstart voor de I.V.M.
De I.V.M.: partner tot 2028
De Intergemeentelijke opdrachthoudende Vereniging voor huisvuilverwerking Meetjesland (I.V.M.) is opgericht op 17 februari 1980, dus
30 jaar geleden. Volgens de statuten van de ‘afvalintercommunale’ werd de I.V.M. opgericht voor een periode van 30 jaar, die kan worden
verlengd op vraag van de gemeenten. Deze verlenging werd in 2009 voorbereid.
Alle gemeenteraden van de 19 aangesloten gemeenten hebben ingestemd met de verlenging van de I.V.M., waardoor op 18 februari l.l. een
nieuwe periode van 18 jaar is gestart. Dit is het maximum dat de decreetgever toelaat, maar kan evenwel nadien opnieuw worden verlengd.
De verlenging is dus een bewijs dat alle deelnemende gemeenten samen met de I.V.M. verder willen blijven werken aan een duurzaam
afvalbeleid in de regio. In de loop van de voorbije 30 jaar werd het afvalverhaal steeds complexer en evolueerde het takenpakket van de
I.V.M. Zo wordt de laatste jaren meer en meer nadruk gelegd op het voorkomen van afval en dient het beleid te worden afgestemd
op de principes van duurzame ontwikkeling. De I.V.M. volgt deze evoluties van nabij en staat de gemeenten bij om ze te
implementeren in de uitvoering van hun milieubeleid. Dat is de meerwaarde van een ‘intercommunale’.

Met een nieuw logo en nieuwe huisstijl
Naar aanleiding van de verlenging van de communiceren met de inwoners via de
I.V.M., werd ook de opdracht gegeven om website of dit magazine…
een nieuwe huisstijl en een nieuw logo te
ontwikkelen. De I.V.M. geniet immers te Het bureau Nelson uit Leuven heeft het
weinig bekendheid als partner in het
nieuwe logo en de nieuwe huisstijl ontintegrale afvalbeleid en wordt
wikkeld. Dit logo draagt uit dat de
vooral vereenzelvigd met het
I.V.M. voor de 19 deelnemende
I.V.M. doet meer
verwerken van afval in de
gemeenten en hun inwoners
dan alleen maar
huisvuilverwerkingsinstallatie te afval verwerken.
een aanspreekpunt moet zijn,
Balgerhoeke.
een informatie- en kenniscentrum
op het vlak van afvalpreventie en afvalDit terwijl de I.V.M. veel meer doet, zoals verwerking, kortom een integraal veranthet coördineren van de ophalingen van woord milieubeheer moet uitstralen.
restafval, het coördineren van de ophalingen van verpakkingsafval (PMD, papier& Het nieuwe logo vermeldt ook de
karton, glas) en het KGA, het composteren baseline dat de I.V.M. staat voor een
van groenafval, het ondersteunen van de “integraal verantwoord milieubeheer”. De
19 gemeenten bij het uitwerken van hun 3 beginletters van de baseline zijn niet
afvalbeleid, het uitwerken van sensibili- toevallig de 3 beginletters van de afkorting
seringsacties om aan te zetten tot thuis- van onze naam.
composteren of zwerfvuil vermijden, het

Ook wordt de baseline doorgetrokken tot
in de naam van de website, die vanaf nu te
bezoeken is op www.ivmmilieubeheer.be.
We danken het bureau Nelson uit Leuven
voor het fijne wordingsproces van deze
vernieuwde uiting van onze identiteit.

De vernieuwde I.V.M. website:
www.ivmmilieubeheer.be.

Sint-Laureins

Tot slot past hier ook dankwoord aan alle gemeentebesturen
die ons het vertrouwen hebben geschonken om gedurende
een nieuwe periode van 18 jaar verder ten dienste te staan
van de deelnemende gemeenten. Samen met hen blijven we
het afvalbeleid verder uitbouwen opdat dit ten goede mag
komen van alle 277.000 inwoners in het werkingsgebied van
de I.V.M.
Arsène Martens, voorzitter I.V.M.
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Gavere

De Carrykalender

Carry Goossens gaat 8 keer op zoek naar informatie over
afvalpreventie op de Oost-Vlaamse regionale TV-zenders.

In het voorjaar 2009 beslisten de 8 Oost-Vlaamse afvalintercommunales én de provincie Oost-Vlaanderen
om, onder impuls van de I.V.M., de regionale televisiezenders AVS en TV-Oost te vragen een TV-reeks over
afvalpreventie en duurzaam productgebruik te realiseren. Bij het uitwerken van de opdracht namen de regionale
zenders het Oost-Vlaamse productiehuis CreatedbyConception onder de arm.
Een 8-delige TV-reeks op AVS,
vanaf donderdagavond 18 maart
Een jaar later, vanaf donderdag 18 maart
a.s., wordt een 8-delige reeks uitgezonden,
met Carry Goossens als hoofdfiguur. In elke
aflevering ontdekt Carry nieuwtjes en tips
over afvalpreventie, hergebruik, correct
sorteren van afvalstoffen, thuiscomposteren, het gebruik van duurzame materialen
en nog zoveel meer.
Alles begint (aflevering 1) met zijn ‘droom’
om de wereld afvalarm te maken en de
burgers hiervoor te sensibiliseren. Dat
sensibiliseren wil hij met een… naaktkalender, waarop afvalgerelateerde tips
zijn opgenomen.
In elke aflevering gaat Carry op zoek naar
informatie én foto’s om de kalender te vullen. Het uiteindelijke resultaat is een leuke
verjaardagskalender waarop mooie foto’s

prijken, naast heel wat weetjes over afvalpreventie.
Volgende thema’s komen in de 8 afleveringen aan bod: een bezoek aan het containerpark, het zwerfvuilthema, afvalarm
winkelen, kiezen voor streekgebonden
seizoensproducten, thuiscomposteren en
kringlooptuinieren, het voorkomen van
papierafval, de kringloopwinkel, wat te
doen met afgedankte elektrische en elektronische apparaten, selectief slopen, sluikstoken, herbruikbare luiers als alternatief
voor wegwerpluiers, afvalarme evenementen. Dit allemaal op een humoristische wijze
gebracht, in de stijl die Carry Goossens
eigen is. En steeds met een mooie, artistieke
foto op het eind van elke aflevering, om zo
zijn kalender te stofferen.
Naast Carry Goossens herkennen we volgende bekende acteurs: Chris Bus, Günther

Lesage, Anton Cogen, Griet Dobbelaere en
Anke Frederick. De regie is in handen van
Matthias Temmermans (o.m. regisseur van
K3 en Plop films, en Mega Mindy). Het
scenario en script zijn van de hand van Ief
Stuyvaert (CreatedbyConception).
Vanaf 18 maart wordt wekelijks op donderdagavond een nieuwe aflevering uitgezonden in avondlus, met herhaling overdag gedurende de daaropvolgende weekdagen.

De reeks leeft verder op DVD
Van de reeks worden 1.000 DVD’s geperst
die aan scholen en bibliotheken in de provincie Oost-Vlaanderen worden bezorgd.
Iets waar later nog velen plezier aan zullen
beleven. Dit is voor de intercommunales én
de gemeenten een originele manier om de
afvalthema’s in de klas of bij de vereniging
aan bod te laten komen.

De Carrykalender ook uitgegeven
als verjaardagskalender

tip

De Carrykalender, een mooie verjaardagskalender met de foto’s die Carry tijdens
zijn missie neemt, zal vanaf 18 maart ter beschikking zijn bij de milieudiensten van de
deelnemende gemeenten – dit zo lang de voorraad strekt. De kalender loont de moeite,
want niet enkel artistieke foto’s, maar ook leuke afvalpreventieweetjes vrolijken het
hebbeding op.
fotos: © Peter Goes/Conception
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Blauwe zakken aan huis of
op het containerpark?
Op de meeste containerparken moet het PMD-afval in de blauwe zak worden aangeboden. Het is het
gemeentebestuur dat hierover autonoom beslist. De prijs die men betaalt voor de blauwe zak is de retributie voor
de inzameling van deze afvalfractie. Een zelfde retributie wordt gevraagd voor de ophaling aan huis.
Maar als de PMD-zak op het containerpark wordt aangeboden, dan mag die natuurlijk énkel correct gesorteerd PMD bevatten. Met
andere woorden: de regels die gelden voor de inzameling van het PMD aan huis, gelden ook op het containerpark.
Het kan dus niet dat een ‘afgekeurde’ PMD-zak, voorzien van rode sticker, zomaar in de PMD-container wordt gegooid. In die gestickerde
PMD-zak zitten immers één of meerdere afvalstoffen die niet bij het PMD thuishoren, het recyclageproces verstoren of het residu (d.i.
het niet correct gesorteerd PMD-afval) de hoogte injagen. En dat jaagt de gemeente – de belastingbetaler – op kosten!
Daarom deze gulden regel: steeds correct gesorteerd PMD-afval in de blauwe zak!

tips

NIET
TOEGELATEN

TOEGELATEN

 Plastic flessen en flacons
 Metalen verpakkingen (ook: spuitbussen
van voedingswaren en cosmetica,
aluminium schaaltjes en bakjes, metalen
deksels en doppen)
 Drankkartons

 Alle andere plastic verpakkingen en
voorwerpen (b.v. plastic potjes en
vlootjes, plastic zakken, folie)
 Verpakkingen die giftige of bijtende
middelen bevat hebben
 Aluminiumfolie
 Piepschuim

Vraag en antwoord
 Mogen flacons aan stukken gesneden worden om plaats te winnen in de PMD-zak?
Omwille van het sorteer- en recyclageproces, wordt niet toegestaan dat plastic
flessen of flacons worden versneden. De flessen en flacons mogen wél platgedrukt
worden.
 Een vaak gehoorde opmerking is dat de verpakkingsindustrie ons met al het
verpakkingsafval opzadelt.
Toch doet ook de verpakkingsindustrie veel inspanningen om bij de productie van het
verpakkingsmateriaal zoveel mogelijk milieuvriendelijk te werk te gaan. Zo is een groot
warenhuisketen van plan om zo snel mogelijk alle vloeibare wasmiddelen uitsluitend
nog in geconcentreerde vorm aan te bieden. Hiermee wil het tevens de verpakkingsen transportkosten verlagen. Zo gebruikt een frisdrankproducent dunnere folie voor
de “sixpack”. De dikte van de folie werd verlaagd van 75 µm tot 65 µm, wat op
jaarbasis een impact betekent van 4 ton plastic.

 Geef de PMD-zak mee met de
ophaling aan huis. Er komt elke 14
dagen een ophaalwagen langs.
 U wenst minder PMD-afval?
Kies daarom voor alternatieven
met minder verpakkingsafval, zoals
drank uit statiegeldflessen, zepen
of afwasproducten uit navulverpakkingen…

PMD-Quiz:
het juiste antwoord!
In het vorige IVMagazine lanceerden
we een PMD-quiz. Ruim 350 deelnameformulieren vermeldden het
woord ‘PMD residu’ als juiste antwoord. Een onschuldige hand heeft
40 gelukkige winnaars uitgeloot, die
elk een fleecesjaal (gemaakt uit gerecycleerde pet) kregen.
Meer weten over het sorteren en
recycleren van verpakkingsafval?
Surf naar www.fostplus.be

Meer voorbeelden op www.preventpack.be
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Samen > Goed sorteren > Beter recycleren

KGA inzameling
We stellen vast dat af en toe grote hoeveelheden Klein Gevaarlijk Afval (KGA) worden aangeboden bij de
wijkinzamelingen. Hierdoor geraakt de chemowagen sneller vol waardoor het kan gebeuren dat sommigen hun
afval niet meer kunnen meegeven.
De ophaler moet voldoende ruimte en recipiënten voorzien zodat de ophaling ordentelijk kan verlopen, maar hij kan uiteraard niet
voorzien dat onverwachts enorme hoeveelheden op éénzelfde namiddag worden aangeboden.
Daarom herinneren we nog eens aan de acceptatiecriteria die gelden bij de ophaling van het KGA:
1. Er kan enkel KGA van huishoudelijke
oorsprong aangeboden worden.
Normaal gezien is de inhoud van
de KGA-box (de groene milieubox)
voldoende om het KGA van een gezin
te stockeren in de periode tussen de
inzamelingen.
2. Grote recipiënten (bijvoorbeeld verfemmers) die KGA hebben bevat, maar
niet in de KGA-box kunnen, mogen
apart aangeboden worden. Hetzelfde
geldt voor TL-lampen.
3. Mocht iemand bij een inzameling
toch een grotere hoeveelheid willen
aanbieden, dan moet de gemeente
hiervan op voorhand op de hoogte
worden gebracht.

De gemeente kan dan via de I.V.M. de
ophaalfirma laten verwittigen dat deze
op de bepaalde ophaaldag voldoende
ruimte moet voorzien om de grotere
hoeveelheid KGA mee te nemen.
Wie op de ophaaldag de aangekondigde
grotere hoeveelheid aanbiedt, zal een
acceptatiebon moeten invullen op het
ogenblik van afgifte van het KGA aan de
chemowagen.
4. Als door omstandigheden de chemowagen toch vol zit, verwittig dan het
gemeentebestuur.

Laat a.u.b. in geen geval het KGA achter
op de plaats van inzameling, want dat
is sluikstorten en kan geverbaliseerd
worden. Het is op de koop toe gevaarlijk
en milieuonvriendelijk.
5. Nog dit: spuitbussen die voedingsmiddelen of cosmetica hebben bevat,
mogen meegegeven worden met de
PMD-ophaling. Spuitbussen die giftige
producten bevatten of bevat hebben
(verf, insecticiden…), horen bij het KGA!
Meer info over de KGA inzameling bij
uw milieudienst.
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De I.V.M. subsidieert de aankoop van nieuwe hakselaars
Omdat in het werkingsgebied van de I.V.M. op de containerparken flink wat groenafval wordt ingezameld, werkt
de I.V.M. aan actieve stimuli die moeten leiden tot minder aanvoer van snoeihout en grasmaaisel.
Zo wordt sinds jaren het thuiscomposteren flink aangemoedigd. Vorig jaar ging de I.V.M. een stapje verder en werd gestart met het
subsidiëren van de aankoop van mulchmaaiers, zodat minder grasmaaisel naar het containerpark wordt afgevoerd. Wegens groot succes
wordt deze actie in 2010 hernomen. Maar de I.V.M. gaat nog verder: vanaf 1 januari 2010 wordt ook de aankoop van een nieuwe
hakselaar gesubsidieerd.

Een hakselaar…

Wie komt in aanmerking voor de éénmalige toelage?

Een hakselaar is een machine die snoeihout (takken en twijgen)
verkleint. Het versnipperde hout, de gebroken schors en het
versneden blad kunnen als mulchlaag worden gebruikt of ze
kunnen worden gecomposteerd.

- elk gezin gedomicilieerd in één van de deelnemende gemeenten
van de I.V.M.
- elke vereniging met zetel op het grondgebied van één der
deelnemende gemeenten én erkend door het gemeentebestuur
als sociaal-culturele, jeugd- of sportvereniging

… biedt vele voordelen

Welk type hakselaar komt in aanmerking?

Met hakselen worden kosten vermeden voor de ophaling en
verwerking van het snoeihout. Dankzij het hakselen moet het
gesnoeide materiaal niet meer naar het containerpark worden
gebracht. Het snoeihout wordt verkleind zodat het beter kan
worden gebruikt in de tuin als mulchlaag of bodembedekking. Een
perfecte toepassing van het beginsel van het kringlooptuinieren.
De aankoop van een hakselaar is dus een investering die loont!

De I.V.M. geeft een subsidie bij de aankoop
van een nieuwe hakselaar!
Het gaat om een eenmalige toelage (dus één toestel per gezin
of per vereniging) en er moet aan een aantal voorwaarden zijn
voldaan.

gekocht na 1 januari 2010, dat voldoet aan de volgende eisen:
1)	CE-markering (veiligheid)
2) Het gegarandeerd maximum geluidsvermogen gemeten
volgens de Europese richtlijn 2005/88/EG (geluidsrichtlijn als
geactualiseerde versie van 2000/14/EG) is max. 105 dB
3) De minimale doorvoerdiameter bedraagt 35 mm
Hoeveel bedraagt de subsidie?

De subsidie bedraagt 10% van de aankoopprijs (exclusief btw),
met een maximum van € 80,00 per subsidiedossier.
Hoe de subsidie aanvragen?

Het subsidiereglement is te verkrijgen op het gemeentehuis of af
te halen van www.ivmmilieubeheer.be. Het ingevulde aanvraagformulier en de bewijsdocumenten moeten worden verstuurd naar
de I.V.M. o.v., Sint-Laureinsesteenweg 29 te 9900 Eeklo.

Voor meer informatie: I.V.M., Sint-Laureinsesteenweg 29 te 9900 Eeklo, tel 09 377 82 11 of mail naar ivm@ivmmilieubeheer.be
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Gebruik compost bij de aanleg van het gazon
De lente is een ideale periode om een nieuw gazon aan te leggen.
Neem daarom van de gelegenheid gebruik om de bodem eens goed onder handen te nemen, want eenmaal het gazon er ligt kan je de
grond enkel nog van boven uit bijwerken. Dan is het te laat voor een grondige gezondheidskuur.

Compost gebruiken bij aanleg van het gazon: stap voor stap:

1

2

Eerst moet de oppervlakte klaargemaakt worden voor de bodemverbetering. De planten die er voordien op
groeiden worden best eerst verwijderd.

4

3

Verdeel de compost over de
oppervlakte.

Hark de compost gelijkmatig open.

5

Werk de compost in de bodem (hierbij
kan een frees worden gebruikt).

6

Verwijder onkruiden, steentjes en
wortels met een hark.

Druk de grond goed aan. Voor kleine
oppervlakten kan dit door in kleine
pasjes stevig over de grond te lopen.
Voor een grotere oppervlakte werk je
best met een rol.

Moet er nog zaad zijn?
Kies best een zaadmengsel dat aangepast is aan de grondsoort en aan het toekomstig
gebruik van het gazon. Er zijn speciale zaadmengsels voor schaduwtuinen of voor
tuinen met een intensief gebruik.
Een mengsel met twee of drie soorten verhoogt de tolerantie van je gazon voor hitte
droogte en plagen.
Een mengsel met raaigras levert een sterk gazon. Je kan ook voor een traaggroeiende
grassoort kiezen. Bij deze soorten moet je minder maaien én ze vragen ook minder
bemesting.

I.V.M.-compost
De I.V.M. groencompostering – gevestigd aan de Ringlaan 56 te Eeklo - verwerkt jaarlijks ca. 50.000 ton groenafval tot kwaliteitsvolle compost. Dit compost draagt het Vlaco-kwaliteitslabel en wordt verkocht via de exploitant, de firma van Gansewinkel.
Wie geïnteresseerd is, contacteert de I.V.M.-groencompostering op 09 377 33 76.

Vlaco vzw en de Gentse Floraliën
Kom de taal van de bloemen ontdekken in de
grootste binnentuin ter wereld. Als bezoeker
wandelt u doorheen een siertuin van 2 kilometer.
De Gentse Floraliën hechten belang aan duurzaamheid en daarin speelt Vlaco een belangrijke
rol. Zo bekleedt voortaan een fijne laag mulle
Vlaco-compost elke tuin in de Floraliën.

de Floraliën, namelijk de Kringlooptuin. Elk stukje
van deze tuin onthult een kringlooptechniek.
Kom genieten van deze prestigieuze bloemen- en
plantententoonstelling van 17 tot 25 april 2010
en breng zeker een bezoek aan de Vlaco stand.
Meer info op www.vlaco.be of www.floralien.be.

De Gentse Floraliën kiezen voor vernieuwing.
Naast siertelers, tuinarchitecten en internationale
floristen, toont Vlaco u 1 van de 10 mirakels van
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Energiezuinige toestellen
gebruiken loont!
Bespaar energie bij de aankoop:
zoek het energielabel!

Sluipverbruik of stand-by vreet aan uw energierekening!

Veel apparaten dragen het Energielabel, waardoor de koper op
eenvoudige manier kan nagaan of het
apparaat energiezuinig of -onzuinig is.
Zuinige apparaten zijn soms duurder,
maar de extra kosten worden op
termijn terugverdiend dankzij een
lagere energierekening.

Sluipverbruikers zijn de kleine lampjes op de toestellen in uw woning
die dag en nacht energie verbruiken. De stand-by functie maakt
het mogelijk dat u met één druk op de knop of de afstandbediening
het toestel in werking kunt zetten. De bekendste voorbeelden zijn
TV, video, computer, printer, microgolfoven… Bij deze apparaten
is stand-by evenwel overbodig: het apparaat kan volledig uit.

Het Energielabel is een door de Europese Unie verplicht
informatielogo. Het geeft met letters (A tot en met G) en kleuren
(donkergroen tot en met rood) informatie over het energieverbruik
van een apparaat. Een toestel met Energielabel A is gemiddeld 45%
zuiniger dan een apparaat met Energielabel D of E. Koelkasten,
vriezers en wasmachines kunnen ook het label A+ of A++ dragen,
wat nog zuiniger is.
Wie een (af)wasmachine, koelkast, vriezer of droger
met het energielabel A of A++ heeft, bespaart
effectief op het stroomverbruik. Uit studies van
Milieucentraal.nl blijkt dat deze toestellen samen een
gemiddeld huishouden ca. € 117 per jaar besparen!

De top-5 van grootste sluipverbruikers bestaat uit veelgebruikte apparatuur:
	Computer met randapparatuur (uitzetten kan tot € 33 per jaar
besparen)
 TV plus video- of dvd-speler (bespaar ca € 15 per jaar)
	Koffiezetapparaat (bespaar ca € 6 per jaar)
 Tuner, versterker en cd-speler (bespaar ca € 6 per jaar)
 (Combi) magnetron (bespaar ca € 4 per jaar)
(bron: milieucentraal.nl)

Apparaten efficiënt
gebruiken bespaart
tot e 177/jaar!

Bespaar energie bij het gebruik!
Niet enkel bij de aankoop, maar ook bij het gebruik kunnen we
energie besparen. Dit kan door:
 apparaten selectief en efficiënt te gebruiken; b.v. door een
wasmachine enkel te gebruiken als de trommel vol zit
 apparaten uit te zetten wanneer ze niet worden gebruikt
 energieverslindende toestellen’ zoals een oude koelkast of
wasmachine, te vervangen door een meer zuinige variant.

Toestellen die niet volledig uitgezet zijn, verbruiken
nog energie. Het sluipverbruik loopt in veel
woningen op tot 10% van het elektriciteitsverbruik! Bijna driekwart daarvan is te vermijden
door de apparaten volledig uit te zetten.

Geef oude apparaten een tweede leven
Misschien kan iemand uw oud maar nog werkend apparaat nog
gebruiken. Dat spaart afval en grondstoffen en energie voor de
productie van een nieuw apparaat. U kan het toestel dan naar de
Kringwinkel brengen (of grote toestellen door hen laten ophalen).
Toestellen die niet meer werken, kunt u bij de aankoop van nieuwe
exemplaren achterlaten bij de verkoper. Indien u geen nieuw
vervangingstoestel koopt, kan u met het kapotte toestel ook op
het containerpark terecht.
Meer informatie over het recycleren van afgedankte elektrische
en elektronische apparaten op www.recupel.be.

V.u. Arsène Martens, voorzitter I.V.M. o.v., Sint-Laureinsesteenweg 29 - 9900 Eeklo
Grafische vormgeving: www.nelsoninspires.be (Leuven)
Gedrukt met FSC certificaat door Drukkerij De Maertelaere bvba (Aalter)

