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IVM is een opdrachthoudende vereniging.
Dat betekent dat de ‘intercommunale’
énkel taken uitvoert die worden
opgedragen door de deelnemende steden
en gemeenten.
IVM ontzorgt daarom de steden en
gemeenten voor een aantal belangrijke
taken rond afvalinzameling en openbare
netheid.
IVM voert deze opdrachten uit sinds 1980,
toen de intercommunale startte met het
bouwen van een verbrandingsinstallatie
- inmiddels omgebouwd tot een heuse
afvalenergiecentrale waar ook elektriciteit
wordt geproduceerd. Het takenpakket
werd in de loop der jaren uitgebreid met
afvalophaling (een taak die IVM coördineert
na marktbevraging), compostering van
groenafval, selectieve inzameling van
materiaalstromen op recylageparken…

IVM is dus een zuivere intergemeentelijke
samenwerking, zonder private inmenging.
IVM streeft geen commerciële belangen
na, maar moet uiteraard zuinig omspringen
met de werkingsmiddelen die haar door
de lokale besturen worden ter beschikking
gesteld.
IVM wordt bestuurd door vertegenwoordigers uit de gemeenteraden van de
15 aangesloten steden en gemeenten. Elke
gemeente of stad duidt 1 stemgerechtigde
bestuurder aan. Deze leden worden vanuit
de meerderheid in de gemeenteraden
voorgedragen. Daarnaast worden nog 3
bestuurders gekozen met raadgevende
stem, voorgedragen vanuit de oppositie
in de gemeenteraden. In totaal telt de
bestuursploeg van IVM dus 18 leden.

Gavere

Na elke gemeenteraadsverkiezing wordt eens de gemeenteraad is geïnstalleerd
- ook de nieuwe bestuursploeg van IVM
gekozen. Deze nieuwe equipe voert haar
taken uit gedurende 6 jaar. De bestuurders
nemen àlle beslissingen en leggen
verantwoording af aan de algemene
vergadering. Deze algemene vergadering
is samengesteld uit vertegenwoordigers
uit de gemeenteraden.
De leden van de raad van bestuur zijn
ook belangrijke tussenpersonen tussen
de intergemeentelijke vereniging en
de lokale besturen en steeds worden
belangrijke beslissingen door hen ook
teruggekoppeld naar de schepencolleges
of gemeenteraden.

We stellen hen graag voor
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Breng je ons met je klas of
vereniging eens een bezoekje
IVM staat in voor de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval in 15 steden en gemeenten in de
regio Meetjesland-Schelde/Leiestreek. Wie wil ervaren wat dat allemaal inhoudt, kan dit ontdekken
in ons nieuw educatief centrum te Eeklo. Kom je met de klas in schoolverband, ben je lid van een
vereniging? Ons educatief bezoekerscentrum onthult alle geheimen over het voorkomen, hergebruiken,
correct omgaan met en verwerken van afval. Bezoekers maken er op interactieve manier kennis met de
verschillende aspecten van het afval- en materialenbeleid. De ruimte is opgedeeld in 5 zones en verhaalt
over afvalpreventie, hergebruik, sorteren en recycleren, afval verwerken en doet inzien hoe we met z’n
allen de planeet mooier kunnen maken.
Hoe ziet een bezoek aan ons
bezoekerscentrum er uit?
Het bezoek is geen saaie luisteroefening,
integendeel. Onze gidsen stellen interactie
erg op prijs. En na de rondleiding is er
ruimte voor ontdekking met leuke filmpjes,
spelletjes en quizvraagjes.

Elke zone verhaalt op interactieve
manier over een ander thema.
1. afvalpreventie staat vooraan: hoe
kunnen we afval voorkomen?
2. verneem hoe voorwerpen kunnen
worden hergebruikt en een 2de leven
krijgen
3. sorteer zelf afval en ontdek hoe
het wordt gerecycleerd tot nieuwe
grondstoffen
4. ervaar hoe IVM het onvermijdelijke
afval met zorg voor het milieu verwerkt
5. maak het evenemententerrein zwerfvuilvrij en draag bij tot een mooie
leefomgeving

Hier eindigt het bezoek niet bij!
We zetten onze tocht verder op het terrein
van IVM richting afvalenergiecentrale.
Een uitzonderlijke kans om een bezoek
te brengen aan onze opslag- en
verwerkingsplaats van afval. Eindelijk krijg
je te zien hoe jouw afval verwerkt wordt
en hoe hierdoor ook elektriciteit wordt
geproduceerd.

Wat je moet weten vooraleer je ons
bezoekerscentrum bezoekt
• Contact: je kan een bezoek reserveren
op www.ivmmilieubeheer.be
• Wanneer: je kan ons bezoeken op
weekdagen van 9.30u tot 16.30u
• Deelnemers: een groep telt maximum
25 deelnemers
• Duurtijd bezoek: ongeveer 2 uur
(afhankelijk van de tijd die de groep wil
besteden aan ons bezoekerscentrum)
• Toegankelijkheid: het parcours bevat
veel trappen
• Kostprijs: gratis voor scholen en
verenigingen uit de IVM-regio
• Waar? het bezoekerscentrum en de
afvalenergiecentrale zijn gevestigd op
de maatschappelijke zetel van IVM,
Sint-Laureinsesteenweg 29, 9900 Eeklo

Meer op www.ivmmilieubeheer.be
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Repair Cafés: méér dan herstellen!
Er zijn 323 Repair Cafés actief in België. Daarvan zijn er geen 2 gelijk en dat is mede te verklaren door
de inzet van de vele vrijwilligers. IVM sprak met Bernadette Vandercammen en Eddy Ostir, drijvende
krachten achter respectievelijk de Repair Cafés in Eeklo en De Pinte-Nazareth-Sint-Martens-Latem. Uit de
aangename gesprekken onthouden we dat de gedrevenheid overal hetzelfde is, het plezier en voldoening
mensen te helpen en eveneens materialen te redden van de afvalberg. De nuance ligt vaak in kleine dingen,
wat dan juist zo’n Repair Café een eigenheid geeft in de stad, gemeente of regio…
Repair Café Eeklo
In Eeklo ontmoeten we Bernadette
Vandercammen
in
het
gezellige
wijkcentrum De Kring - een vereniging
waar armen het woord nemen, een sociale
organisatie waar iedereen welkom is maar
met extra aandacht voor mensen die het
moeilijk hebben. Bernadette is er een
gedreven vrijwilligster bij het organiseren
van het Repair Café.

goed verzekerd zijn. Ondertussen zitten we
aan onze 33ste editie. Verder zijn er 1.258
stukken voor herstelling aangeboden,
waarvan 774 werden gerepareerd wat
neerkomt op 61,53 %.

Hoeveel vrijwilligers tellen jullie?
Op een Repair Café zijn we met maximum
20 mensen. De samenstelling van vrijwilligers
varieert omdat niet iedereen steeds kan komen.

Hoe vaak organiseren jullie het Café?
Wij organiseren ons Repair Café acht keer
per jaar, meer dan andere Repair Cafés
organiseren. Dit komt omdat we graag
het Rode Kruis Opvangcentrum erbij
betrekken. Onder hen zitten professionele
kleermakers, ingenieurs… die als vrijwilliger
graag bij ons komen helpen omdat ze op die
manier hun stiel verder blijven uitvoeren.

Hoe kwam u met het Repair Café
in aanraking?
Ik werkte bij een muziekclub en had sterk
het gevoel dat we ons meer ecologisch
moesten gedragen. Toen er in 2014 in
wijkcentrum De Kring een Repair Café
werd opgestart heb ik direct meegewerkt.
Nadien hebben we de VZW De Verstelling
opgericht om de Repair Cafés te
organiseren, zodat onze vrijwilligers heel
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Hoe houden jullie het Repair Café
financieel staande?
Vooral dankzij de giften die we krijgen.
Verder hebben we ook inkomsten van de
bar waar we onder andere soep verkopen.
Alles wat we serveren in De Kring is
biologisch. Dankzij deze inkomsten kunnen
wij materiaal aankopen om de kapotte
stukken te herstellen. Bovendien hebben
we hier in De Kring een stockeerruimte
gekregen.

Zijn er speciale edities?
Als het Repair Café in het wijkcentrum
De Kring plaatsvindt dan komt de politie
langs om fietsen te registreren. Ook heeft
een vrijwilliger eens twee 3D-printers
in elkaar gestoken en heeft daar dan een
demonstratie van gegeven. We doen
ook acties zoals gsm’s en muziekplaten
inzamelen.

Welk moment is je het meest
bijgebleven en geeft je voldoening
om verder te doen?
Hoh, wat vraag je me nu, zo zijn er veel
momenten. De mensen zijn zo dankbaar
voor de hulp die ze krijgen. Het zit hem in
de kleine dingen. Je moet een Repair Café
meemaken om te ervaren hoe blij mensen
kunnen zijn als hun toestel hersteld is. Wat
ik een heel leuke ervaring vond was het
‘Buurten met Repair Cafés’. Op initiatief
van Repair Café Evergem kwamen we
met een aantal Repair Cafés samen om
ervaringen en gedachten uit te wisselen
en krachten te bundelen. Er hing een heel
leuke aangename sfeer.
Wil je graag eens langsgaan bij het Repair
Café Eeklo of er meer over weten, neem
dan zeker een kijkje op de website van De
Verstelling of op hun Facebookpagina
(www.deverstelling.com).

Repair Café Schelde-Leie
We ontmoeten in De Pinte Eddy Ostir,
een gepensioneerd luchtmachtofficier
verantwoordelijk
voor
informatieen communicatiesystemen die vaak
buitenlandse missies volbracht en sedert
2016 actief is als voorzitter van het Repair
Café Schelde-Leie.

om zo veel mogelijk hun apparaten zelf
te herstellen zodat ze zelf bijleren. Wie
hulp nodig heeft, kan beroep doen op de
vrijwilligers die bij het herstellen de nodige
uitleg geven. Bij het verlaten van het
Repair Café vragen we de bezoekers een
enquête in te vullen zodat we feedback
krijgen. Tijdens een evaluatievergadering
kunnen we hiermee onder andere onze
werking verbeteren.

Welke organisatievorm hebben
jullie?

Hoeveel vrijwilligers tellen jullie?
Een 8-tal mensen vormen de kern en we
tellen zo’n 70-tal vrijwilligers, waarvan er
telkens een 30-tal aanwezigen zijn op een
Repair Café. Het voordeel van onze kern is
dat we allemaal in verschillende domeinen
hebben gewerkt. Door deze diversiteit
geeft iedereen zijn input op zijn of haar
manier en dat zorgt ervoor dat we samen
het Repair Café goed kunnen organiseren.

Wij zijn geen vzw maar hebben
samen met de drie gemeenten een
samenwerkingsovereenkomst geschreven.
Wij fungeren met een stevige structuur
nu als het ware als een dienst van de
gemeente op vrijwillige basis. We krijgen
een jaarlijkse bijdrage en mogen gebruik
maken van gemeentelijke infrastructuur.
In ruil daarvoor organiseren wij alles en
moeten wij jaarlijks een verslag uitbrengen.
Wij realiseren ook uiteraard een directe en
indirecte milieubesparing.

Hoe gaat dit concreet in zijn
werk?
We organiseren ons Repair Café 4 keer
per jaar, samen met de gemeenten De
Pinte, Nazareth en Sint-Martens Latem.
De voorbereiding van zo’n Repair Café
houdt redelijk wat in: we maken affiches
en banners, zoeken vrijwilligers, delen de
beschikbare ruimte logisch in… We starten
elk Repair Café met een ontbijt waar de
vrijwilligers worden gebrieft.

Onze drie hoofddoelen zijn 1) het
herstellen van toestellen en spullen, 2)
mensen leren zelf herstellen en 3) sociaal
contact creëren.

Bezoekers krijgen aan het onthaal een
ticket met daarop het te “repareren”
toestel en de omschrijving van het defect.
Daarna wachten de mensen in het café en
drinken gezellig iets tot hun nummer wordt
afgeroepen. Wij stimuleren de mensen

Een van onze vrijwilligers brengt tijdens
een Repair Café drie 3D-printers mee
om onderdelen te fabriceren. Als er een
onderdeel is dat je in een gewone winkel

Wie betaalt nieuwe onderdelen
om een toestel te kunnen
herstellen?

niet meer kan vinden, dan maakt de
3D-printer het onderdeel en kan je een
defect toestel herstellen. Voor andere
onderdelen vragen we aan de bezoekers
om het in een winkel te kopen of online te
bestellen. In het Repair Café zelf hebben
we wel een aantal standaard onderdelen
liggen zoals bijvoorbeeld batterijen, kabels,
stekkers...

Herstellen jullie apparaten met
succes?
Op jaarbasis voeren wij 740 herstellingen
uit. Daarvan wordt 80 % van de apparaten
met succes hersteld of wordt een goed
advies meegegeven. Het is dus wel écht de
moeite waard om eerst eens langs te gaan
in het Repair Café alvorens je toestel te
dumpen in het recyclagepark. Dit betekent
ook dat we samen per Repair Café 1.880
kg CO2-uitstoot voorkomen en 5,6 m³
minder afval creëren.

Welk moment is je het meest
bijgebleven en geeft je voldoening
om verder te doen?
Ik was eens bezig met het herstellen
van een koffiemachine en zei tegen
de eigenaar van het toestel dat hij een
onderdeeltje online moest aankopen. Die
man was hoogbejaard en wist niet hoe
hij online iets moest bestellen. Toeval wil
dat er naast onze tafel een mevrouw was
met exact hetzelfde toestel, waarvan juist
hetzelfde onderdeel kapot was. We stelden
hen aan elkaar voor en de vrouw zei dat
ze de onderdelen ook voor de oude man
wou aankopen. De volgende keer kwamen
ze samen terug en hebben ze samen hun
toestel hersteld. Dat was voor mij een heel
mooi moment omdat ik zag hoe ons Repair
Café ook de mensen dichter bij elkaar
brengt.
Meer info over het Repair Café ScheldeLeie op hun Facebook- en Instagrampagina
(@repaircafe_scheldeleie).
Interviews: Kato Stalpaert
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AFVALWEETJES
Handhavingsweek zwerfvuil en sluikstorten.
Lokale overheden en Mooimakers (een
initiatief van de OVAM, Fost Plus en
de Vereniging van Vlaamse Steden en
Gemeenten) spannen zich al jaren in om
sluikstort en zwerfvuil in te perken: ze
sensibiliseren, organiseren opruimacties en
zetten allerlei doelgerichte projecten op.
Dat doen ze samen met lokale overheden
en afvalintercommunales, maar ook met
de medewerking van vele enthousiaste
vrijwilligers.

Van 30 september tot en met
6 oktober vindt de 3de Vlaamse
Handhavingsweek zwerfvuil en
sluikstorten plaats.
In deze week wordt er extra toegekeken
op het correct verwijderen van afval. Heel
wat ‘handhavers’ nemen deel: zowel politie,
GAS-vaststellers, gemeenschapswachten,
veldwachters als lokale en gewestelijke
toezichthouders van diverse organisaties
zoals Agentschap Wegen en Verkeer, De
Lijn of waterwegbeheerders.
De handhavers zullen tijdens de

Handhavingsweek overtreders aanspreken op
het weggooien van afval. Maar evengoed,
wie afval correct in de vuilnisbakjes werpt,
verdient een beloning. Ook dat is de
bedoeling van de Handhavingsweek: een
brede bewustmaking scheppen van het
correct verwijderen van afval, 52 weken
lang!

Waarom?
• Zwerfvuil en sluikstorten kost de lokale
en andere overheden handenvol geld dat
beter nuttig kan besteed worden.
• Ook de milieu-impact is niet gering,
denk maar aan de plastiek soep, dieren
die verstrikt geraken in zwerfvuil of
zwerfvuil dat via het veevoeder in
magen van koeien terechtkomt. Al het
materiaal dat in zwerfvuil en sluikstorten
terechtkomt is bovendien verloren voor
recyclage.
• Tenslotte storen burgers zich er heel erg
aan. Lokale overheden krijgen hier veel
klachten over, het frustreert diegenen
die het goed doen en het draagt bij aan
het onveiligheidsgevoel.

WEEK VAN DE
HANDHAVING
30/9 – 6/10
Ook wij doen mee!

Bespaar jezelf de boete,
GOOI JE AFVAL NIET
OP DE GROND

VUI0572_Handhaving_2019_executie_Portrait_A6_02.indd 1
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Meer op www.mooimakers.be

Wat met oude gasflessen?
Wie een lege gasfles heeft of een gasfles
niet meer gebruikt, kan deze terugbrengen
naar of laten ophalen door de rechtmatige
eigenaar of de leverancier. Zo kan de
gasfles hergebruikt worden of door een
gespecialiseerd
bedrijf
gerecycleerd
worden.

gasflessen in de buurt. Zo’n 300 verdelers
verspreid in Vlaanderen nemen deel. De
lijst van deze verdelers vindt u op www.
febupro.be.

Butaan- en propaangasflessen:
naar de verdeler in de buurt
Sinds 1 januari 2006 bestaat er een
oplossing voor lege gasflessen van butaan
en propaan: Febupro, de Federatie Butaan
en Propaan, heeft in samenwerking met de
OVAM en VVSG een recuperatiesysteem
op poten gezet. Wie een lege gasfles heeft
of een gasfles niet meer gebruikt, kan
ze terugbrengen naar een verdeler van
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Gascartouches: bij KGA
De niet-herbruikbare gascartouches (zoals
Campingaz ...) kunt u niet terugbrengen via
het inzamelsysteem van Febupro. Hiermee
kunt u terecht bij het recyclagepark van uw
gemeente of stad of de wijkinzamelingen
van KGA.

Gasflessen niet welkom op het
recyclagepark!
De verwerking van gasflessen houdt een
risico in en gasflessen mogen dus in geen
geval ingezameld worden met het metaalen schrootafval.
Er is een terugnamesysteem opgezet voor
de butaan- en propaangasflessen en de
industriële gasflessen.

merk als u een bewijs kunt voorleggen dat
u statiegeld betaalde.

Veiligheidstips voor volle en lege
gasflessen
De verdeler aanvaardt alle merken en
types van butaan- en propaanflessen,
ongeacht de ouderdom, voor zover het
past binnen de capaciteit waarvoor de
verdeler vergund is. De verdeler mag
namelijk slechts een maximum aantal
gasflessen stockeren.
Butaan- en propaangas wordt verkocht in
speciale gasflessen, die eigendom blijven
van de gasmaatschappijen. Voor sommige
betaalde u statiegeld. Dat statiegeld krijgt
u enkel terug bij de verdeler waar u de fles
aankocht of bij een verdeler van hetzelfde

• stockeer geen gasflessen in een kelder,
noch in de buurt van een kelderraam of
afvoer
• zet gasflessen steeds rechtop in een
goed verluchte omgeving
• draai de kraan van een ongebruikte fles
(vol of leeg) altijd dicht
• schroef de hoed terug op de fles
• bewaar uw gasfles niet langer dan 5 jaar

Meer op www.mijngasfles.be

IVM werft aan
Word jij operator in onze vernieuwde
afvalenergiecentrale?
Heb je een diploma HSO (A2) specialiteit elektriciteit, elektronica,
elektromechanica, industriële wetenschappen (of gelijkwaardig)?

Wil je in een ploegensysteem werken?
Solliciteer dan onmiddellijk bij IVM,
meer gegevens op onze website
www.ivmmilieubeheer.be
Kandidaturen,
vergezeld
van
een
motivatiebrief, cv en kopie van het diploma
moeten vóór maandag 23 september
verstuurd worden aan dhr. Patrick Hoste,
voorzitter, IVM, Sint-Laureinsesteenweg
29, 9900 Eeklo of via mail naar vacature@
ivmmilieubeheer.be

Week van de Afvalophaler en
Recyclageparkwachter van 18 tot
24 november
In november organiseren VVSG/Interafval en de Vlaamse
afvalintercommunales voor het 4de jaar op rij de Week van
de Afvalophaler en Recyclageparkwachter. Een initiatief om
afvalophalers, recyclageparkwachters en netheidswerkers eens
te bedanken met een vriendelijk gebaar, een schouderklopje, een
opgestoken duim…
Dit jaar focust de campagne
op respect voor de job van
afvalophaler en recyclagepark
wachter.
Inwoners kunnen het respect
tonen met een tekening, een
bedanking, een opgestoken
duim, een strik rond de
afvalzak… Een klein gebaar dat
zorgt voor een warm gevoel.
Dank alvast voor het tonen van
je respect!
AFVALOPHALERS EN RECYCLAGEPARKWACHTERS
VERDIENEN RESPECT!
achter
en recyclageparkw
18-24 november 2019

Toon het met een strik rond je afvalzak of -container. Of laat je
kinderen een tekening maken. Hang die achter je raam
of geef ze aan de recyclageparkwachter.

DEEL EEN FOTO VAN JE TEKENING OF STRIK MET #HOUHETNET.

#houhetnet
Interafval_affiche_A3_2019_zak_ZonderIC.indd 1

2/07/19 14:48

Meer info op
www.houhetnet.be en op
www.ivmmilieubeheer.be

Tijdens Repair Cafés helpen mensen elkaar gratis en op
vrijwillige basis met het herstellen van meegebrachte
voorwerpen. Er is gereedschap en materiaal aanwezig
om herstellingen uit te laten voeren. Dit initiatief helpt de
afvalberg te verkleinen. Heb je materiaal dat een reparatie
nodig heeft? Of wil je een handje toesteken? Kom dan eens
een kijkje nemen op één van volgende Repair Cafés die
plaatsvinden in het najaar:
• Aalter: zaterdag 7 september, 14 tot 17 u, Repair
Café Aalter in Ontmoetingscentrum Kerkem, Rerum
Novarumstraat 24, 9880 Aalter
• Sint-Martens-Latem: zaterdag 7 september, 9.30 tot 13 u,
Repair Café Schelde-Leie in Centrum De Vierschaar,
Xavier De Cocklaan 5, 9831 Deurle (St-Martens-Latem)
• Eeklo: zaterdag 21 september, 10 tot 12.30 u, Repair
Café Eeklo in De Kringwinkel Meetjesland, Slachthuisstraat
2, 9900 Eeklo
• Evergem: zaterdag 21 september, 9 tot 12 u, Repair
Café Evergem in Gemeentelijke Basisschool Wippelgem,
Droogte 208, 9940 Evergem
• Merelbeke: zaterdag 28 september, 10 tot 16 u, Repair
Café Merelbeke in Lokaal Dienstencentrum De Merelaar,
Poelstraat 37, 9820 Merelbeke
• Eeklo: zaterdag 26 oktober, 9.30 tot 12 u, Repair Café
Eeklo in Wijkcentrum De Kring, Zuidmoerstraat 136/8,
9900 Eeklo (ook herstelling van fietsen)
• Aalter: zaterdag 16 november, 14 tot 17 u, Repair Café
Aalter in Ontmoetingscentrum Aalter-Brug, Cardijnlaan 5,
9880 Aalter
• Eeklo: zaterdag 23 november, 9.30 tot 12 u, Repair Café
Eeklo in LDC Zonneheem, Schietspoelstraat 9, 9900 Eeklo
• Evergem: zaterdag 23 november, 9 tot 12 u, Repair Café
Evergem in Basisschool De Regenboog, Kroonstraat 2 bis,
9940 Evergem
• Aalter: zaterdag 7 december, 14 tot 17 u, Repair
Café Aalter in Ontmoetingscentrum Kerkem, Rerum
Novarumstraat 24, 9880 Aalter
• De Pinte: zaterdag 7 december, 9.30 tot 13 u, Repair Café
Schelde-Leie in Gemeentelijke Basisschool, Polderbos 1,
9840 De Pinte
• Merelbeke: zaterdag 14 december, 10 tot 16 u, Repair
Café Merelbeke in Lokaal Dienstencentrum De Merelaar,
Poelstraat 37, 9820 Merelbeke

Ophaalkalender 2020 begin december in de brievenbus
De afvalkalender met ophaaldata voor 2020 en tal van interessante sorteer- en preventietips wordt dit jaar terug vroeg in de maand
december bedeeld. Met BPost is afgesproken dat de kalenders worden gebust vanaf 9 december, in functie van de postrondes.
Hou dus je brievenbus extra goed in de gaten!
Je vindt de kalender eind december ook in digitale versie op www.ivmmilieubeheer.be of op de gemeentelijke website.
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Weetjes over de
nieuwe blauwe zak
Sinds juni is de inzameling van PMD in de hele
IVM-regio uitgebreid waardoor meer plastic
verpakkingen worden toegelaten.
Hierna enkele veelgestelde vragen aan onze
helpdesk:
Waarom mogen verpakkingen niet in elkaar worden
gestopt?
Verpakkingen die in elkaar steken worden niet herkend in
het sorteercentrum. Ze kunnen achteraf dus ook niet meer
gerecycleerd worden. Prop dus geen folies in potjes en deze in nog
grotere potjes, bijvoorbeeld. Knoop ook geen verpakkingen in een
klein zakje om ze zo in de PMD-zak te steken.

Mogen het plastic frietbakje en frikandelschaaltje
in de blauwe zak?
Ja, deze plastic verpakkingen mogen bij het PMD, maar zorg er wel
voor dat ze leeg zijn.

Mogen plastic bloempotjes in de blauwe zak?
Jawel, maar je mag ze niet in elkaar stoppen. Daarom is het
interessant om grote hoeveelheden bloempotjes naar het
recyclagepark te brengen.

Wat met de langwerpige kokerdozen die chips
bevatten?
Deze dozen mogen NIET in de blauwe zak. De doos bestaat uit
gealuminiseerd karton en hoort thuis bij het restafval. Enkel het
plastic dekseltje mag in de PMD-zak.

Mogen folies rond magazines of reclamefolders bij
het PMD?
Ja, zonder papierresten uiteraard.

Mogen de oude blauwe PMD-zakken verder gebruikt worden?
Zeker! De oude PMD-zakken blijven onbeperkt geldig.

Meer op www.betersorteren.be
Vragen? Bel de IVM helpdesk op
0800 13 580

v.u. Patrick Hoste, voorzitter IVM, Sint-Laureinsesteenweg 29 9900 Eeklo
grafische vormgeving www.ivmmilieubeheer.be en www.artoos.be
duurzaam gedrukt door drukkerij Artoos
contact IVM: 09 377 82 11 – ivm@ivmmilieubeheer.be – www.ivmmilieubeheer.be

