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Nieuwpoort massaal verenigd tegen zwerfvuil!
Je kon er op zaterdag 23 maart niet naast kijken: overal in de stad, in het centrum, langs drukke wegen, op pleinen en op het strand kon je gemotiveerde
mensen spotten met grijper en vuilniszak in de hand. Mensen met een missie: hun mooie stad weer proper krijgen!
De IVVO en haar 12 gemeenten organiseerden de vijfde editie van de grote
zwerfvuilactie. Het aantal gemotiveerde vrijwilligers neemt elk jaar toe. Ook
in Nieuwpoort was het dit jaar een overdonderend succes.
Maar liefst 178 mensen trokken hun wandelschoenen en fluohesje aan en
trotseerden wegen, bermen, modder en verkeer in hun strijd tegen zwerfvuil! Het weer was hen gunstiger gezind dan vorig jaar: een aangename 10°C
en een bescheiden zonnetje maakten het opruimwerk aangenaam. De 9 verenigingen grepen trots oude blikken en flesjes uit de gracht en peuterden
overtuigd sigarettenpeuken van de grond. Opvallend ook dit jaar, waren de
emmertjes gevuld met glazen flessen. Dankzij het opruimmateriaal dat door
de milieudienst voorzien werd, was elke groep goed ‘gewapend’ om zoveel
mogelijk stukjes afval op te pikken.
Het mag gezegd worden: op een traject van 8 km per groep zwerfvuil opruimen: het is een prestatie! Samen maakten de verenigingen in Nieuwpoort
maar liefst 72 km wegen proper! Dit staat gelijk aan 144 km uitgekuiste wegbermen. Ook het strand werd grondig opgeruimd.
Na de inspanningen, volgde de ontspanning. Iedereen had grote dorst en
honger gekregen, en werd dan ook in het stadhuis van Nieuwpoort getrakteerd op een hapje en een drankje. IVVO-voorzitter Paul Victoor drukte hier
zijn uitdrukkelijke dank uit aan alle deelnemers.

Mooimaker? Dat is mooi!
Heb je ook een hart voor ons milieu? Hou je van wandelen, joggen of fietsen, maar stoor je je aan het afval langs de weg? Jij kan, net zoals zoveel
andere Mooimakers, jouw omgeving een stuk mooier maken!

We bedanken volgende verenigingen
voor hun inzet:
• Gezinsbond Ramskapelle – Sint-Joris
• Zangkoor Opportus
• Natuurpunt Westkust – Nieuwpoort
• OKRA trefpunt Nieuwpoort
• KVLV Ramskapelle
• Sint Bernarduscollege Nieuwpoort
• Chiro jongens
• Chiro meisjes
• PASAR
Samen zamelden ze maar liefst 1250
kg zwerfvuil in, waaronder veel plastic verpakkingen, autobanden, zeilen,
stoelen en een obus. Deze laatste werd
meegenomen door DOVO.
Tot slot ook een grote dankjewel aan iedereen die dagelijks afval, zwerfvuil
en sluikstort opruimt! Respect!

Steeds meer mensen ruimen regelmatig vrijwillig een stukje straat of natuur in hun buurt op. Vele handen samen maken grote stukken opnieuw
proper! Ben jij al geregistreerd via www.mooimakers.be? Hier kan je je
eigen stukje claimen op de actiekaart. Je actie wordt doorgegeven aan de
milieudienst, die je contacteert voor opruimmateriaal en afspraken met je
maakt om het afval op te halen.
Wil je graag zelf gratis opruimmateriaal zoals grijpstokken, handschoenen en fluovestjes (voor kinderen en volwassenen) bestellen? Neem dan
zeker een kijkje op de webwinkel van de Mooimakers via mooimakers.be/
webwinkel. Zwerfvuilzakken voor restafval en pmd kan je via je milieudienst verkrijgen. Jouw kleine daad, geeft een groot resultaat!
Meer info: milieu@nieuwpoort.be - 058 22 44 51
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Nu nog minder restafval dankzij de nieuwe gft-regels!
Je kon het in de vorige editie van onze afvalkrant al lezen: je mag sinds dit jaar
méér organisch afval gooien in je gft-container! We stellen onze verantwoordelijke
voor de verwerking van gft Johan Del’haye enkele vragen om dit te verduidelijken:
Wat doet de IVVO precies met het afval uit de gft-container?
Het gft-afval dat aan huis opgehaald wordt, wordt verwerkt in onze gft-vergistingsinstallatie. Via een
complex proces wordt in deze installatie het gft-afval omgezet naar biogas en compost. Het biogas dat
door bacteriën wordt gevormd, wordt verder omgezet in elektriciteit en warmte. Ongeveer de helft van
de opgewekte energie wordt terug geleverd aan het net. De compost die wordt geproduceerd, is een
hoogwaardige bodemverbeteraar, gecertificeerd door VLACO, de Vlaamse compostfederatie. Wist je
dat de IVVO zelfs haar kantoren verwarmt met warmte geproduceerd uit het afval?
Waarom mag er nu wél vlees-, vis- en kaasafval in de groene container?
Door een aantal voedselcrisissen in het verleden, was de wetgeving dermate
streng dat vleeshoudend afval in het restafval moest. Ook afvalstoffen met
afgeleide dierlijke producten (vb bolognaisechips, brood) mochten niet in het
gft-afval. Ondertussen heeft onderzoek aangetoond dat deze producten wel
veilig kunnen verwerkt worden in de Vlaamse verwerkingsinstallaties. Om
ook dit organisch afval maximaal te recycleren in plaats van te verbranden,
werd beslist om deze vanaf 1 januari dit jaar bij het gft-afval te voegen. Ze
zijn immers ook een grondstof voor het produceren van energie en compost.
Mogen bio-afbreekbare zakjes in de gft-container om deze proper te houden?
Wij houden alles wat bio-afbreekbare plastic is, liever uit de gft. Het is op
vandaag nog steeds niet duidelijk welke plastic echt afbreekbaar is en welke
niet. En als deze de naam ‘biologisch afbreekbaar’ krijgen, dan is er nog de
vraag over de verwerkingstijd en omstandigheden (zoals temperatuur). We
willen immers niet dat stukjes plastic in de compost terecht komen. Toch
melden we graag dat er alternatieven zijn: gebruik een stukje krantenpapier
of een oude broodzak om je gft-afval in te doen. Papier verteert immers ook
in onze installatie en wordt in biogas omgezet. Een tip voor de zomer: leg regelmatig een blaadje krantenpapier tussen de gft in je container. Deze slorpt
het vocht op en vermijdt geur en vliegjes in je bak.

Johan Del’haye, exploitatieverantwoordelijke gft IVVO

Hebben jullie geen last van ongedierte, met dat vleesafval?
In een afvalverwerkend bedrijf heb je steeds het risico op ongedierte. Daarom is er ook op onze site een ongediertebestrijdingsplan waarbij een gespecialiseerde firma de bestrijding van ongedierte verzorgt. De uitbreiding
van het gft met vleeshoudend materiaal, zal volgens mij niet leiden tot meer
ongedierte. Ook in het gft-afval zonder vleeshoudende producten, zit al voldoende lekkers voor ongedierte. Het belangrijkste instrument om ongedierte te voorkomen, is het afval voldoende snel in onze installatie verwerken.
Waarom mogen koffiepads niet meer in de groene container?
Koffiepads zien er uit alsof ze uit papier gemaakt zijn. Toch zitten daar een
aantal plasticvezels in om deze sterker te maken. Om de verspreiding van
plastics en microplastics in de omgeving te vermijden, willen we voorkomen
dat deze in de compost terecht komen. De vezels zijn zo klein dat je ze niet
echt ziet en dat de huidige verwerkingstechnieken ze niet efficiënt kunnen
verwijderen. Ik schrik er vaak van om te zien in hoeveel producten plastics
verwerkt zijn, zonder dat we het echt beseffen. Zo zit het ook o.a. in het ‘supersterke’ keukenpapier, theezakjes...
In deze context wil ik ook nog even wijzen op de fruitstickers die veelal op
onze appel, kiwi, banaan … kleven. Ook deze zijn van plastic en horen dus niet
thuis bij het gft-afval. De sticker verwijderen vooraleer de fruitresten in het
gft-afval te deponeren, is dus de boodschap!

We zetten het nog even op een rijtje:
Wat mag er nu wél in je gft-container?
Restjes van je warme maaltijd, ook met vlees, vis en kaas
Restjes van je broodlunch, ook met vlees, vis en kaas
Afval van groenten, fruit en klein afval uit je tuin

Waar kan je nog op letten?
Trek fruitstickers van je schil en gooi deze bij het restafval, anders kunnen
ze via de compost in de natuur terecht komen.
Wil je je container proper houden, stop dan je gft-afval in broodzakken
of in krantenpapier. Zo vermijd je ook dat het afval gaat vastvriezen in je
container en dat het minder goed geledigd kan worden.

Wat mag er zeker niet in je gft-container?
Botten, beenderen, karkassen
Mosselschelpen en andere schelpen
Koffiepads en theezakjes

Twijfel je nog over wat er precies in je
gft-container mag en wat niet?
Vraag je gratis sorteersticker om
op je gft-container te kleven via je
recyclagepark of milieudienst.

Win een
theemannetje!

Wedstrijdvraag:
Mogen schildjes van scampi’s in de gft-container?

Ben jij intussen al een expert geworden op
het vlak van sorteren? Beantwoord dan deze
vraag + schiftingsvraag door je antwoord
te mailen naar communicatie@ivvo.be met
als onderwerp ‘wedstrijdvraag gft’ en maak
kans op deze prijs!*

*Stuur je antwoord ten laatste op 1 mei. De 10 inzendingen die het
correcte antwoord sturen én die het dichtst bij het correcte antwoord
op de schiftingsvraag zitten, krijgen een theemannetje cadeau. Hiermee
kan je thee zetten, waarbij je de inhoud van het mannetje in je gftcontainer kan gooien. Leuk en lekker thee zetten zonder theezakjes die
bij het restafval thuishoren dus!

Schiftingsvraag: Hoeveel mensen zullen het correcte antwoord
gemaild hebben na afloop van de antwoordtermijn (1 mei om 23u59)?
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Kom naar onze gratis info-avond over
pesticidenvrij tuinbeheer en krijg een
voegenborstel!

NIEUW: ken je al ons
gloednieuw klantenportaal ‘Mijn diftar’?

Met een heerlijk lentezonnetje gaat je tuin weer
ontwaken! Helaas gaat ook het onkruid weer welig tieren. Dit kan je tuin, terras of de stoep voor
je deur ontsieren. Het gebruik van pesticiden om
dit te verwijderen, is niet meer toegelaten, ook
niet op de openbare weg.

Wil je weten hoeveel kilogram afval je aangeboden hebt
in je container(s) of op het recyclagepark? Benieuwd
hoeveel saldo er nog op je diftarrekeningen staat? Het
kan nu via ons digitale klantenportaal. In de toekomst
zal je hier ook je betalingsuitnodigingen digitaal kunnen
aanvragen en raadplegen. Wil je je saldo verhogen of
aanzuiveren? Ook dat wordt mogelijk via ons portaal.

Wil jij komaf maken met onkruid op een milieuvriendelijke wijze?

Hoe meld je je aan?

Kom dan naar de gratis info-avond over ‘pesticidenvrij beheer van verhardingen
en tuinen’! De infosessie wordt door Vlaco verzorgd en gaat door op dinsdagavond
30 april bij de IVVO, Bargiestraat 6. We gaan van start om 20 uur en ronden rond
22 uur af. De aanwezigen krijgen gratis een voegenborstel. Let op, het aantal inschrijvingen is beperkt, dus wees er snel bij!

Surf naar https://ivvo.mob-it.be en maak een account
aan via je elektronische identiteitskaart. Na het bevestigen van je inschrijving, die je via e-mail ontvangt, kan je
inloggen op de website.

Schrijf je nu in door een mail te sturen naar communicatie@ivvo.be.
Vermeld met hoeveel je aanwezig zal zijn.

Heb je nog vragen hierover? Aarzel dan niet om de klantendienst van de IVVO te contacteren via info@ivvo.be of
057 21 41 60.

Draag Vlaco-compost op handen!
Heb jij al jouw Vlaco-compost gekocht? Krijg er nu
gratis tuinhandschoenen bij!*
Waarom compost gebruiken?

Kies voor Vlaco-compost als duurzame bodemverbeteraar, zorgvuldig gerecycleerd uit organisch materiaal. Je sluit de biologische kringloop én je kiest
voor een lokaal product.

Wist je dat Vlaco-compost …
• … 100% natuurlijk en milieuvriendelijk is?
Onze compost ontstaat uit een natuurlijk proces en
kan in grote mate primaire grondstoffen (zoals turf)
die vaak in potgronden worden gebruikt, vervangen.
• … voor een kleinere ecologische voetafdruk zorgt?
Wist je dat 40 liter Vlaco-compost een besparing aan
CO2 oplevert die overeenkomt met de uitstoot van
100 km afgelegd met een gemiddelde personenwagen?
• … een mooi, lokaal en duurzaam product is?
Vlaco-compost garandeert steeds lokale topkwaliteit. De IVVO maakt compost van jouw gft en maakt
zo de ecologische cirkel rond!

Enkele tips voor het gebruik van compost:
• Fruitbomen aanplanten? Door 20% compost te mengen met plantpotgrond,
geef je hen meteen een topstart!
• Belangrijk! In potten verwerk je niet meer dan 20% compost.
• Wil je van die rosse plekken in jouw gazon af tijdens lange droogteperiodes
in de zomer? Met compost is het gras bij de buren niet langer groener. Compost zorgt ervoor dat jouw gras weerbaarder is en het dus langer uithoudt
bij periodes van droogte … én zich weer sneller herstelt.
Koop nu jouw compost en krijg er gratis tuinhandschoenen bij, zolang de voorraad strekt.
* Actie geldig van 1 tot 30 april 2019, zolang de voorraad strekt. Zowel voor compost in zakken
als in bulk. Beperkt tot 1 paar handschoenen per bezoeker.

COMPOSTACTIE TOT EIND MEI
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), Poperinge,
Vleteren en Veurne. In Ieper kan je terecht met 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 of cash te betalen:
• 1 euro per zak, zakken zelf meebrengen en zelf te scheppen op het
groenpark van Ieper
• 7 euro per aanhangwagen enkele as
• 14 euro per aanhangwagen 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 het groenpark van
Ieper, alsook op de recyclageparken van Nieuwkerke (Heuvelland),
Ieper, Poperinge, Veurne, Vleteren en De Panne.
Meer info of bestellingen: 057 23 08 80
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De lente is - net als het najaar - een ideaal moment
om je tuin te verwennen met een extra vitaminekuur. Strooi fijne compost op je gazon en leg een flinke laag tussen de bloemen en planten. Ook het mengen van compost in de plantenbakken is een weldaad.
Zo ben je volgende zomer zeker van een stralend gezonde
tuin en weelderig bloeiende bloemenperken!
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Elk jaar komen miljarden sigarettenpeuken in de
natuur terecht... maar jij kan hier iets aan doen!
Heerlijk om in het voorjaarszonnetje te genieten van een wandeling
en wie weet hier en daar al een terrasje mee te pikken! Helaas liggen
er nog te vaak sigarettenpeuken op
de grond, aan de ingang van café’s,
restaurants, winkels...
Peuken ontsieren het beeld. Ze breken pas na 2 tot 15 jaar in de natuur
af, maar de plastics in de filter breken
nooit af. Peuken zijn ook heel moeilijk
om op te ruimen en zo blijven ze jaren
in het zicht liggen of komen ze via de
rioolputjes in het water terecht. De
filters van de sigaretten vergiftigen
het water en dus ook de zeedieren.
Dieren die peuken opeten, krijgen
nicotine, pesticideresten en zware
metalen binnen. Het maakt hen ziek
en kan hen zelfs doden.

Wat kan jij hier aan doen?
Gooi je peuk zeker niet op de grond
of in het rioolputje, want daar begint
de zee! Als je een vuilnisbak ziet, dan
mag je daar gewoon je uitgedoofde
peuk in gooien. Niet meteen een vuilbakje in je buurt? Hou je peuk even
bij (bijvoorbeeld in een zakasbakje)
en gooi het daarna in de vuilnisbak.
Bedankt!

Voor handelszaken
Baat jij een winkel of horecazaak uit
en wil je de omgeving van je zaak
peukenvrij houden?
Dan kan je bij IVVO een mooie, praktische en opvallende peukenzuil
aankopen. Ze kan bevestigd worden
aan de muur of aan een paal.
Interesse? Neem contact met de IVVO
via info@ivvo.be of via 057 21 41 60.

Verhuis gepland?
Laat je gft-container
thuis staan

Nog geen veranderingen voor jouw pmd!

Maak je thuis gebruik van een gft-container
van de IVVO en heb je een verhuis gepland?
Zorg dan dat ze leeg en proper uitgekuist bij
je woning blijft staan. De container is namelijk
eigendom van de IVVO en wordt in bruikleen
gegeven.

Dit wordt gefaseerd ingevoerd vanaf juni 2019 tot en met 2022. Voor de verwerking van de
extra soorten plastics, moeten nieuwe sorteerinstallaties gebouwd worden. Voor de IVVO-regio, staat dit nog niet op punt. Daarom verwachten we pas rond 2021-2022 van start
te gaan met de nieuwe blauwe zak, waarbij alle plastic verpakkingen ingezameld worden.

De container hoort bij de woning en blijft daar
dus ook staan als je verhuist. Zo hebben de
nieuwe inwoners meteen ook hun container ter
beschikking. Als je ze toch meeneemt, kan ze
aangerekend worden.
Contacteer de klantendienst van de IVVO als
je verhuist, zo kan jouw rekening op dat adres
afgesloten worden en kan de container op je
nieuwe adres geactiveerd worden.
Wens je een andere of een extra container?
Ook dit kan je makkelijk aanvragen via
www.ivvo.be/container-restafval-gft;
via info@ivvo.be of via 057 21 41 60.

Wellicht hoorde je al over de ambitie van Fost Plus (verantwoordelijke organisatie voor de
inzameling en de sortering van huishoudelijk verpakkingsafval) om de inzameling van pmd
uit te breiden met alle plastic verpakkingen.

Momenteel kan je dus gewoon blijven pmd inzamelen zoals je het kent: plastic flessen en
flacons, metalen verpakkingen en drankkartonnen horen in de blauwe zak. Ook metalen
deksels, kroonkurken, spuitbussen en aluminium schalen zijn metalen verpakkingen en
mogen in je pmd-zak.
Je botervlootjes,
yoghurtpotjes en
andere plastic
verpakkingen die
geen plastic flessen
zijn, horen nog steeds
in je restafvalzak of
-container thuis.
Samen goed sorteren,
is beter recycleren!
Heb je nog
sorteertwijfels?
Surf dan naar
www.betersorteren.be
en vind een antwoord
op al je sorteervragen!

