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Stad Ieper trekt campagne tegen zwerfvuil op gang
Heb jij je ook al geërgerd aan sigarettenpeuken die zomaar rond slingeren langs de weg? Je vindt ze overal, in het gras, op de stoep, in de riool, op
de straat, noem maar op. Wist je dat er jaarlijks 3 biljoen peuken worden weggegooid? Wist je ook dat het maar liefst 12 tot 15 jaar duurt vooraleer
deze afgebroken zijn? Bovendien blijven er telkens microplasticvezels achter die via de aarde of het water in de voedselketen terecht kunnen komen.
Peuken zijn dus absoluut niet biologisch afbreekbaar, in tegenstelling tot wat velen denken. Veel mensen zijn zich er niet van bewust dat sigarettenpeuken schadelijk zijn voor het milieu en dat ze zwerfvuil zijn. Maar liefst 40% van het zwerfvuil bestaat uit peuken.
Geloof jij nog in kabouters die je
peuken opruimen? Nee toch?!
Op zaterdag 7 september startte de
stad Ieper met een ludieke campagne rond peuken en kauwgom. Op de
Grote Markt werd een speciale campagnestand ingericht op de Tooghedagen. Ieperse rokers konden daar
een gratis zakasbakje ophalen. Als
campagnebeeld en slogan gebruikte
de stad kabouters om duidelijk te
maken dat kabouters geen peuken
oprapen, maar dat wij zelf verantwoordelijk zijn voor de milieuschade
als een peuk op de grond of in het
water terecht komt.

Bij ieder getest recipiënt wordt het
effect onderzocht: gebruiken mensen dit of niet? Met de stad Ieper testen we momenteel wandasbakken,
zakasbakjes en kauwgomborden uit.

Startschot van een grotere campagne en visie op “een propere stad”
De IVVO startte dit voorjaar met het peuken- en kauwgomproject in samenwerking met de Mooimakers. De deelnemende steden of gemeenten kregen
de kans om verschillende peuken- en kauwgomrecipiënten te testen.

De kauwgomborden staan onder
meer in de Ieperse schoolstraat (Eigenheerdstraat) opgesteld. Daarnaast zijn
er ook borden geplaatst aan het station, op de markt en aan fuifzaal de Fenix.
Bedoeling van die borden is dat mensen hun kauwgom op de borden kleven in
plaats van die op de grond te gooien. Er werd ook een reeks wandasbakken (in
de vorm van een sigaret) geïnstalleerd op drukke plaatsen in Ieper. Regelmatig
worden er tellingen uitgevoerd om te kijken of deze recipiënten al dan niet bij de
burgers aanslaan. Indien de resultaten positief zijn, dan wil het stadsbestuur
uitzoeken of er nog meer recipiënten nodig zijn. De Ieperse gemeenschapswacht en de schoolspotter zullen intussen vervuilers actief op hun gedrag attent maken. Als blijkt dat de recipiënten niet voldoende gebruikt worden, dan
wil de stad overgaan tot het uitschrijven van gerichte GAS-boetes. Het weggooien van peuken en kauwgom is immers ook een vorm van sluikstorten!
Meer info bij de Ieperse Milieudienst: 057 45 16 74.

Nieuwe blauwe zak nog niet voor de IVVO regio
Wellicht hoorde je al over de uitbreiding van
de pmd-zak naar de P+MD. De ambitie van
Fostplus is om de inzameling van pmd uit te
breiden tot alle plastic verpakkingen. Dit voor
zowel harde plastics (yoghurtpotjes, botervlootjes, bakjes,…) als zachte plastics (plastic
zakjes, folies,...). In bepaalde gebieden heeft
de nieuwe blauwe zak zijn intrede al gemaakt
maar voor de IVVO regio is dit nog niet zo!
Nog even geduld voor we meer in onze blauwe
zak mogen steken
De uitrol van dit nieuwe scenario heeft een grote
impact voor iedereen. Fostplus voert de nieuwe
blauwe zak stapsgewijs in sinds juni 2019 in bepaalde regio’s in Vlaanderen. Voor de verwerking van de extra soorten plastics moeten er
echter nieuwe sorteerinstallaties gebouwd worden. Fostplus heeft hiervoor een marktbevraging georganiseerd. Voor de IVVO verwachten
ze pas rond 2021 van start te kunnen gaan met
de nieuwe blauwe zak, waarbij alle huishoudelijke plastic verpakkingen ingezameld worden.
Wanneer de uitbreiding naar P+MD precies zal
uitrollen in onze regio, wordt geruime tijd op
voorhand gecommuniceerd door Fostplus, de
IVVO en je gemeente. Nog even geduld is dus de
boodschap.
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In tussentijd blijven de gekende sorteerregels gelden.
Dit mag erin:
Plastic flessen en flacons
(zoals douchegelflacon)
Metalen verpakkingen
(zoals deksels, kroonkurken,
spuitbussen en aluminium schalen)
Drankkartons

Blijven rocken? Enkel als
je deze meta(a)lgroep
bij PMD sorteert.

Dit blijft eruit:
Alle andere plastic verpakkingen en
voorwerpen (bv. plastic zakken, yoghurtpotjes,
botervlootjes en ijsdozen horen bij het restafval)
Aluminiumfolie
Piepschuim
Verpakkingen die giftige producten,
ontstoppingsproducten, corrosieve
wc-ontkalker of motorolie bevat hebben
Medisch afval

Ook metalen verpakkingen als
muselets, metalen deksels en
aluminium schalen horen bij PMD.
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Dubbel zoveel scholen beloond voor Operatie Proper
Schooljaar 2018-2019 werd een succesvol schooljaar in het werkingsgebied van de IVVO, dubbel zoveel gemotiveerde lagere en secundaire scholen schreven
zich in voor Operatie Proper. Ze engageerden zich om afval te sorteren, minder afval te produceren, zwerfvuil op te ruimen en lessen te geven over bewust
omgaan met afval. Deze acties werden opgevolgd en ondersteund door de IVVO.

Inzet moet beloond worden
Dit jaar kon de IVVO 20 scholen een mooie beloningscheque geven, maar liefst dubbel zoveel als het
schooljaar ervoor!
Als dank voor de inspanningen die de scholen leverden en als extra duwtje in de rug om hun acties verder te zetten, mochten de scholen op dinsdag 11 juni hun beloning tot wel €1.500 in ontvangst nemen bij
de IVVO. We hopen alvast op een nog grotere opkomst naar volgend schooljaar toe.
Volgende scholen mochten een
beloning in ontvangst nemen:
• Sint Bernarduscollege
Nieuwpoort
• Immaculata Instituut De Panne
• Sint Pietersschool Adinkerke
• Vrije Basisschool De
Droomvlieger Veurne
• Basisschool De Ster Poperinge
• De Klimrank Poperinge
• De Torteltuin Poperinge
• De Pinker (kwadrant)
Poperinge

COMPOSTACTIE
TOT EIND NOVEMBER
2 halen = 1 betalen

Enkel geldig voor compost in bulk, niet voor zakken topdressing van 40 liter!

Waar kan je hiervoor terecht?
Op de recyclageparken van Nieuwkerke (Heuvelland/Mesen),
Poperinge, Vleteren en Veurne. In Ieper kan je terecht voor zakken op
het groenpark aan de Bargiestraat 8. Kom je met een aanhangwagen,
meld je dan aan bij de IVVO composteringsinstallatie aan de
Bargiestraat 6 te Ieper en dit van maandag tot en met vrijdag van
8.30 tot 16.30 uur.
Voor de openingsuren van het recyclagepark/groenpark,
surf je naar www.ivvo.be/recyclageparken
Kostprijs, ter plaatse met bankkaart te betalen:
• 1 euro per zak, zakken zelf meebrengen en zelf te scheppen
• 7 euro per aanhangwagen enkele as
• 14 euro per aanhangwagen dubbele as
De actie is niet geldig voor hoeveelheden die groter zijn dan het
volume van een particuliere aanhangwagen met dubbele as.

Topdressing
Naast gewone Vlaco compost als bodemverbeteraar, biedt de IVVO
ook topdressing aan. Topdressing is extra fijn afgezeefde compost.
Deze topdressing is te koop in handige zakken van 40 liter aan
3,50 euro per zak of 3 zakken voor 10 euro. Op 25 vierkante meter gebruik je 1 zak van deze topdressing. Topdressing is te koop
op de recyclageparken van Nieuwkerke (Heuvelland/Mesen), Ieper,
Poperinge, Vleteren, Veurne en De Panne alsook op het groenpark
en op de gft-composteringsinstallatie te Ieper.
Meer info of bestellingen via info@ivvo.be of bel naar 057 23 08 80.

• ‘t Saam Diksmuide
• Vrije Basisschool Beerst Diksmuide
• Vrije Basisschool Klavertje Drie Oost-Vleteren
• Vrije Basisschool Capucienen Ieper
• Heilige Familie Ieper
• Immaculata Ieper
• Vrije Basisschool Sint Michiels Ieper
• Go! De Klaproos Zillebeke
• Vrije Basisschool Het Nestkastje Dikkebus
• Vrije Basisschool Boezinge
• Vrije Basisschool Het Wijland Voormezele
• Vrije Basisschool Nieuwkerke
Ook dit schooljaar kunnen de scholen die reeds
deelnamen en andere geïnteresseerde scholen en
verenigingen, zich opnieuw inschrijven voor Operatie
Proper. Dit kan via de website van de Mooimakers:
www.mooimakers.be/operatie-proper
Dankzij jouw engagement kunnen we Vlaanderen
mooier maken.

Nieuw: vanaf heden ook
betaalmogelijkheid in het
klantenportaal ‘Mijn diftar’!
Snel en makkelijk raadplegen hoeveel afval je hebt aangeboden en wat
de stand van je diftarrekening is? Het kan via ons nieuw klantenportaal.
Dit zowel voor je restafval- en/of gft-containers aan huis, als voor je
recyclageparkbezoeken.
De huis-aan-huis inzameling in containers van gft-afval gebeurt op basis van het diftar principe (geDIFferentieerde TARifering). Dit is ook het
geval voor de gemeenten die werken met restafvalcontainers. Dit betekent dat je betaalt per kg en per type afval dat je aanbiedt: wie minder
afval produceert, betaalt minder. Wil je weten hoeveel kilogram afval je
aangeboden hebt in je container(s) of op het recyclagepark? Benieuwd
hoeveel saldo er nog op je diftarrekening staat? Raadpleeg ons digitaal
klantenportaal: www.ivvo.mob-it.be
En er is meer, je kan hier ook je betalingsuitnodigingen raadplegen. Daarnaast is het mogelijk om aan te
geven of je de betalingsuitnodigingen in de toekomst
digitaal wenst te ontvangen. Ook je saldo verhogen of
aanzuiveren is mogelijk via ons portaal.

Beloning voor de gebruikers
We willen jullie niet alleen kennis laten maken met het klantenportaal
en de betaalmogelijkheden in ons klantenportaal, we willen ook de
mensen belonen die er gebruik van maken. Want op deze manier willen
wij ons steentje bijdragen om de papierberg te verminderen en afval te
voorkomen. Ben jij bereid ons klantenportaal te gebruiken? Dan willen
we je bedanken voor je milieubijdrage met een geschenk.

BELONING

De IVVO geeft bioscooptickets weg!
Wij schenken 2 bioscooptickets aan de 250ste inschrijver en elk veelvoud hiervan, die zich registreert op ons klantenportaal en intekent
om de betalingsuitnodiging digitaal te ontvangen.
Deze actie is geldig t.e.m. 31/12/2019. Bioscooptickets enkel geldig in Cinema Koksijde.
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Fruitstickers horen bij restafval!

Doe je mee voor meer gft?

Sinds dit jaar mag er méér organisch afval in je gft-container! Heel wat zaken
zijn composteerbaar zoals keukenpapier, eieren, vlees-en visresten en gekookte
etensresten. Maar op elke regel zijn er uitzonderingen, bij gft-afval is dit niet
anders. Fruitstickers zijn niet composteerbaar en horen daarom niet thuis in de
gft-container maar wel bij het restafval. Verwijder dus eerst de fruitsticker vooraleer je een stuk fruit schilt of versnijdt. De IVVO maakt compost van alle gftafval dat we bij jullie ophalen, deze compost wordt gebruikt als bodemverbeteraar voor bloemen, bomen, struiken, moestuinen,… Hierdoor houdt de bodem
meer water vast. Vooral tijdens droge zomers komt dat de planten ten goede!
Help mee de zuiverheid van onze compost te garanderen en verwijder telkens je
fruitsticker. Onze compost zal je dankbaar zijn!
Wij, fruitstickers, horen niet
thuis in de gft-container.

SORTEERWIJZER

WEL
Schillen en resten van fruit,
groenten en aardappelen
Dierlijk en plantaardig keukenafval
en etensresten
Broodresten
Koffiedik, papieren koffiefilter
Papier van keukenrol
Noten, pitten
Vlees- en visresten, schaaldierresten
(uitgezonderd mosselschelpen,
oesterschelpen …)
Vaste zuivelproducten (kaasresten)
Eieren, eierschalen
Fijn tuin- en snoeiafval
(bladeren, gras, onkruid, haagscheersel,
versnipperd snoeihout …)
Kamer- en tuinplanten
Schaafkrullen en zaagmeel
van onbehandeld hout
Mest van kleine huisdieren
(cavia, konijn)

NIET
Vloeistoffen
(bv. soep, melk, koffie …)
Sauzen, vet en oliën
(uitgezonderd gerechten waar een
klein aandeel saus in zit)
Theezakjes en koffiepads
Behandeld hout (met verf, vernis of
impregneermiddel)
Beenderen en dierlijk (slacht)afval
Dierenkrengen
Schelpen van mosselen, oesters …
Kattenbakvulling en vogelkooizand
Mest van grote huisdieren
of in grote hoeveelheden
Stof uit de stofzuiger
Wegwerpluier en ander hygiëneafval
Aarde en zand
Kurk

Vlaamse Compostorganisatie vzw
Asresten en houtskool

Plastiek, glas, metalen
Grof ongesnipperd snoeihout,
dikke takken

Meer halen uit de biologische kringloop

Doe mee aan de 6de grote
zwerfvuilopruimactie!

Wij composteren niet zoals fruit en
daarom horen wij bij het restafval!

Zwerfvuil vervuilt het straatbeeld, de natuur en het milieu. Mensen gooien bewust of onbewust afval op de grond, een hardnekkig probleem dat de IVVO en de aangesloten gemeenten blijvend
willen aanpakken. Sinds 2015 organiseren we jaarlijks een grote
zwerfvuilopruimactie. Steeds meer mensen zien het probleem,
want elk jaar zijn er meer verenigingen die zich hiervoor inzetten!

Respect voor de parkwachter
en afvalophaler tijdens de
hoffelijkheidsweek

Tijdens de vorige opruimactie op 23 maart 2019 ruimden 200
verenigingen zo’n 3.168 km wegbermen op en verzamelden
maar liefst 21.904 kg zwerfvuil. Vuil dat mensen zomaar langs
de weg achterlaten…

Door weer en wind, op snikhete dagen, zelfs door vrieskou en sneeuw reppen de afvalophalers zich door alle straten van de verschillende gemeenten. Ook de parkwachters staan elke week opnieuw voor ons klaar zodat
wij op een eenvoudige manier ons afval kwijt raken. Tijdens de week van
18 tot en met 24 november vestigen we extra aandacht op de job van de
parkwachter en afvalophaler door hen onze dankbaarheid te tonen.

Ook in 2020 gaat de grote zwerfvuilopruimactie opnieuw door.
Dit op zaterdag 14 maart. Hiervoor doen we opnieuw een warme oproep aan de verenigingen, want samen staan we sterk!
Voor de kustgemeenten gaat dit door tijdens het weekend van
21 maart samen met de Eneco Clean Beach Cup.

Waarom deelnemen?
Je bent sportief in de weer, versterkt het groepsgevoel, zorgt
voor een positieve en zichtbare impact voor mens en natuur…
En niet te vergeten: voor 8 km opgeruimde weg of 16 km opgeruimde wegberm, kan je rekenen op een vergoeding van maximum 200 euro. Dit dankzij de financiële steun van de IVVO en de
aangesloten gemeenten.

Je kan je respect en dankbaarheid tonen door:
• Vooraf het afval mooi te sorteren als je naar het recyclagepark gaat;
• Je afvalzak niet te zwaar te maken;
• Je rolcontainer met het handvat naar de straatkant aan te bieden;
• Je zakken en containers steeds zorgvuldig te sluiten;
• Ervoor te zorgen dat papier en karton niet kunnen wegwaaien.

Hoe deelnemen?

Laat je respect en dankbaarheid ook dit jaar opnieuw zien met een eenvoudige dankjewel of doe een strik rond je container of afvalzak. Laat een foto
of berichtje na op de IVVO facebookpagina en toon op welke manier jij de
afvalophalers of parkwachters bedankt voor hun inzet.
Alvast bedankt voor jouw ‘dankjewel’!

Schrijf jouw vereniging (met minstens 10 deelnemers) in bij de
dienst Milieu van jouw gemeente. Opruimmateriaal kan je gratis
bestellen via de website van de Mooimakers: www.mooimakers.be.
Maak een account aan als ‘vereniging’ en bestel opruimmateriaal via de webshop.
Meer info bij jouw gemeentelijke milieudienst of via de IVVO,
info@ivvo.be of bel naar 057 23 08 83.
Doe mee, want jouw kleine daad zorgt voor een groot resultaat!

AFVALOPHALERS
EN RECYCLAGEPARKWACHTERS
VERDIENEN
RESPECT!

#houhetnet
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Ben je op de hoogte van de
uitgebreide gft-sorteerregels sinds
januari 2019? Kan onze nieuwe
sorteersticker voor je container je
hierbij helpen? Haal dan een gratis
exemplaar af in jouw recyclagepark.
Sorteer jij nog niet je organisch afval
uit je restafval? Ben je bereid om je
geldbeugel en het milieu te helpen?
Vraag dan je gft-container aan via
www.ivvo.be/klantendienst of bel
naar 057 21 41 60.

gft
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Geef je oud textiel een tweede leven!
Dankzij de nieuwe sorteerregels kunnen we nog meer textiel een tweede leven geven. Naast de textielcontainers kan je jouw nog draagbare textiel ook schenken aan de Kringwinkel West met winkels in Ieper,
Poperinge, Diksmuide en Veurne. Zij nemen dit met plezier in ontvangst en sorteren dit verder uit. Wat
verkoopbaar is, wordt aangeboden in hun winkels. Wat niet verkoopbaar is, gaat naar een textielverwerkend bedrijf. Dankzij jouw hulp kan Kringwinkel West
heel wat spullen van de afvalberg redden en kwaliteit aan basisprijzen verkopen. Bovendien bieden zij tewerkstelling aan 60 medewerkers, in het bijzonder
mensen die moeilijk aan een job geraken. De Kringwinkel, dat is 3x winst! Zoek je een kringwinkel in je buurt? Surf naar: www.kringwinkelwest.be

Nieuwe uitgebreide sorteerregels voor de textielcontainer
Opgelet voor illegale inzameling!

Textiel

is het sorteren
waard!

Vlaanderen
is materiaalbewust

Gooi het niet bij restafval,
er mag meer in de textielzak
of -container dan je denkt!

SORTEER JE TEXTIEL ZO
Bied je textiel altijd aan in
een gesloten zak, alleen
zo behoudt het zijn waarde!

à WAT MAG ERIN

Uitvoeringsplan
huishoudelijk afval en
gelijkaardig bedrijfsafval

✔✖ Kleding en accessoires (riemen, tassen,
schoenen per paar)

✔✖ Beddengoed (hoofdkussens, slaapzakken,
lakens, dekens en dekbedden)
✔✖ Keuken- en badkamertextiel (hand- en
theedoeken, schorten, washandjes)
✔✖ Woningtextiel (tafelkleden, gordijnen,
zetelhoezen)
✔✖ Speelgoedknuffels
✔✖ Propere lappen, textiel met klein defect

à DIT BLIJFT ER UIT
✖✖ Tapijten ✖✖Matrassen ✖✖Zetelkussens
✖✖ Nat en/of besmeurd textiel

Een deel van ons afval is geld waard omdat dit hergebruikt kan
worden, niet alleen textiel maar ook metaal, papier en karton,...
zijn hiervan mooie voorbeelden. Helaas weten ook de illegale
afvalinzamelaars dit en gaan deze zonder toestemming van de
gemeente of intercommunale afval inzamelen. Indien je in je
brievenbus een uitnodiging krijgt voor een inzameling van afgedankte
spullen die niet op de afvalkalender vermeld staat, dan gaat het over
een illegale inzameling. Ga zeker niet in op deze uitnodiging en breng
de milieudienst van je gemeente of de IVVO hiervan op de hoogte.
De textielinzameling in jouw gemeente wordt vanaf heden georganiseerd in samenwerking
met de afvalintercommunale IVVO. Het VICT (Vlaams Inzamelcentrum Textiel) werd na een
marktbevraging door de IVVO geselecteerd en is bijgevolg de enige organisatie die textiel
mag inzamelen op het werkingsgebied van de IVVO. Zij staan in voor de plaatsing en de
lediging van de textielcontainers. De goederen worden ingezameld met een ophaalwagen
op CNG brandstof. Deze worden integraal geleverd aan het door de OVAM erkend
recyclagebedrijf Recutex, dat op zijn beurt instaat om deze goederen optimaal en met een
zo’n klein mogelijke milieulast te verwerken. Dit is enerzijds in een fractie draagbare kledij
en anderzijds in een fractie grondstoffen bestemd
voor recyclage. De textielcontainers die niet van
VICT zijn en waar het IVVO logo niet op staat, zijn
containers die niet langer textiel mogen inzamelen
in jouw gemeente. Dit project loopt momenteel
enkel in de gemeenten Alveringem, Diksmuide,
Heuvelland, Ieper, Mesen, Veurne, Vleteren en
wordt vanaf 2020 nog uitgebreid met Nieuwpoort
en Poperinge.

Laat jouw koelkast of diepvriezer niet
vermist worden!
Wist je dat er jaarlijks 226.524 koelkasten en diepvriezers uit het recyclagecircuit
van Recupel verdwijnen? Ze worden door de fabrikant of verkoper niet afgegeven aan
Recupel of ze krijgen geen tweede leven. Zowel koelkasten als diepvriezers bevatten schadelijke koelvloeistoffen en blaasgassen. Als die onzorgvuldig worden verwijderd, ontsnappen schadelijke gassen die de ozonlaag afbreken en de aarde opwarmen. De impact op het milieu van één foutief gerecycleerd apparaat is gelijk gesteld
aan de CO2 -uitstoot van een autorit van 7.500 km. Voor alle vermiste koelkasten en
diepvriezers samen, is dit elk jaar opnieuw 1.698.930.000 km rijden met een dieselwagen, maar liefst 42.394 keer de wereld rond. Een impact die een navenante milieuschade veroorzaakt…
Recupel kan 98% van een koelkast en/of diepvriezer recupereren via innovatieve technieken. Op die manier putten we onze aarde minder uit en kunnen fabrikanten aan de
slag met de waardevolle recyclagematerialen. Recupel streeft ernaar dat elke koelkast en diepvriezer bij een erkende verwerker van koel- en vriesapparaten terechtkomt. Hiervoor werken ze onder andere samen met keukenbouwers en winkelpunten
die het milieu ook willen sparen. Omdat ze hen als echte partners beschouwen, krijgen ze van Recupel het officiële Recupel-kwaliteitslabel. Dit is tevens het geval voor
recyclage- en milieuparken. Geef je koelkast of diepvriezer dus niet zomaar met iedereen mee maar kijk eerst uit naar het Recupel kwaliteits-label. Zo kunnen de schadelijke stoffen ons milieu niet langer aantasten en zorgen we ervoor dat de waardevolle grondstoffen maximaal worden gerecupereerd.

Jaarlijks verdwijnen 226.524 koelkasten uit het recyclage circuit.
Milieustrijders maken zich zorgen over het stijgend aantal verdwijningen. Het slecht
recycleren van je koelkast is gelijk aan de CO2-uitstoot van een wagen die 7.500 km rijdt.
Geef je koelkast niet zomaar aan iedereen mee. Zorg dat hij wordt gerecycleerd volgens
de regels van de kunst.

Zie wat jij kan doen op www.vermistekoelkasten.be

Meer info: www.vermistekoelkasten.be
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