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Voorwoord
Geachte bewoner
De voorbije maanden werkten we hard
aan het meerjarenplan voor de periode 2020–2025. Voor dat plan peilde de
gemeente in juni naar de visie van alle
Koksijdenaren over de toekomst van
Koksijde. We streefden niet naar zoveel mogelijk antwoorden,
maar vooral naar mooie en vernieuwende voorstellen. En dat
is gelukt. Jullie gaven ons heel wat inspiratie.
We bekeken intussen alle input en wisselden van gedachten
tijdens de Ronde van Koksijde.
Het is duidelijk dat heel wat bewoners genoeg hebben van
plastic wegwerpmateriaal en samen willen gaan voor nog
minder restafval. De klassieke huisvuilzak zijn we liever kwijt
dan rijk. Een inzameling in containers of in sorteerstraten geniet bij velen duidelijk de voorkeur. Sensibilisering blijft een
sleutel tot succes. Daar zetten we graag verder op in.
Ook op vlak van klimaat staan we voor zéér grote uitdagingen.
We moeten de komende jaren absoluut onze CO2 -uitstoot verminderen en werken met de opgedane ideeën een ambitieus
klimaatactieplan uit.

Inzameling kurken op het Milieupark
Zuivere kurk wordt gewonnen uit de schors van de kurkeik die in het MiddellandseZeegebied voorkomt. Het is een beperkt beschikbaar natuurlijk materiaal met
bijzondere kwaliteiten. Jaarlijks vliegen er miljoenen kurken bij het restafval,
terwijl die op vandaag perfect gerecycleerd kunnen worden tot duurzaam isolatiemateriaal.
Hou je kurken daarom apart en breng ze naar het Milieupark. Je vindt het inzamelpunt sinds vorig jaar in de zone met de textielcontainers, elektro, kga en piepschuim. De lokale afdeling van Beweging.net gaf alvast het goede voorbeeld en
zamelde begin september maar liefst 125 kg kurken in.
De campagne ‘Mag ik deze kurk van jou?’ is een initiatief van Beweging.net WestVlaanderen, de West-Vlaamse Milieufederatie en de Provincie West-Vlaanderen.
De Vlaspit vzw verzamelt in samenwerking met de afvalintercommunales de kurken die in onze regio
worden opgehaald en
creëert zo werkgelegenheid voor mensen
met minder kansen
op de arbeidsmarkt.
(ook kurk op rol,
onderleggers in kurk
en kurkisolatieplaten
zijn trouwens
welkom).

Samen gaan we voor een duurzaam Koksijde, waar het nu al
goed wonen is én dat klaar is voor onze toekomstige generaties.

Guido Decorte,
Schepen van leefmilieu

Schakelen naar een
fossielvrije toekomst
Diesel en benzine gaan er het komend decennium uit. Onze teams
Openbare netheid en Decoratie schakelen nu al naar de toekomst en
rijden voortaan ook met een elektrische stadsbestelwagen. Dat is
op vandaag nog vrij uniek bij gemeentebesturen. Het project wordt
ondersteund door het Vlaams Energieagentschap met een subsidie
van 22.000 euro. Eerder dit jaar werden in samenwerking met de
Provincie West-Vlaanderen al honderden zonnepanelen geplaatst
op de gemeentelijke gebouwen.

Honde-beregoed!
Sinds deze zomer kunnen hondenbaasjes de nieuwe hondenspeelzone in
Oostduinkerke verkennen. Je vindt de zone in het sportpark langs het wandelpad richting atletiekpiste en voetbalterreinen. Te midden de kerselaars
krijgen de honden er een natuurrijk en mooi terrein voorgeschoteld. Een zithoek maakt het ook voor de hondenbaasjes een aangename plek om bij te
praten. Met een peukenpaal en hondenpoepbuis is alles aanwezig om het er
piekfijn te houden. Ook in Koksijde wordt er nog een hondenspeelzone ingericht in samenspraak met de buurtbewoners.
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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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Zomer vol acties voor een
plasticvrij Koksijde
We zijn geen fan van ‘wegwerp’ in Koksijde. Ons team Mooimakers toerde daarom de voorbije zomer opnieuw op strand en dijk. Mensen bewust
maken over de ‘plastic soep’ is een eerste en zeer waardevolle stap.
Zonder plastic wegwerpmateriaal moet het
nieuwe normaal worden. Een dagje strand
zonder afval? Het kan!

Laat je peuk niet stranden
Heb jij ze al gezien? De tramhaltes in Koksijde-Oostduinkerke
werden dit jaar uitgerust met nieuwe peukenkokers. In samenwerking met de provincie West-Vlaanderen, de surfclubs, beachbars en reddingsposten van de IKWV werden de
voorbije zomer ook strandasbakjes voorzien. Een peuk is snel
weggegooid maar een achtergebleven filter vervuilt achteraf
ons water en heeft 2 tot 12 jaar nodig om door de natuur afgebroken te worden. En zelfs dan blijven er plastic resten uit
de filter achter.

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.
Meer info: www.vermistekoelkasten.be

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
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