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Dit is een informatieblad, géén reclamedrukwerk!

Voorwoord
Goed nieuws! Op basis van de persmededeling van Vlaams Minister
voor leefmilieu Hilde Crevits einde 2008 blijkt dat IGEAN bijzonder
goede sorteerresultaten kan voorleggen. U kan hier meer over lezen
verder in deze krant.
Dat “voorkomen van afval” hierbij van belang is, weten we allemaal.
Om u daarbij een handje te helpen organiseert IGEAN in samenwerking
met VLACO ook dit voorjaar nieuwe compostcursussen.
Ook oude stookolietanks verdienen onze aandacht. Ze vormen immers
een ernstige bedreiging voor het milieu. Via een prijsvraag verkregen
we een goede prijs voor het buiten gebruik stellen van oude tanks. In
het voorjaar start de derde ronde van deze actie.

Hou spaarlampen uit je
vuilniszak!
Veel mensen weten niet goed waar naartoe met hun afgedankte
elektrische en elektronische apparaten en meer in het bijzonder met
hun spaarlampen. Een deel van de defecte spaarlampen wordt niet
juist ingezameld. Net als kleinere elektr(on)ische apparaten worden
defecte spaarlampen vaak in de vuilniszak gegooid. Een spijtige
zaak vermits u bij aankoop van deze spaarlamp reeds een all-inn
bijdrage betaalde voor de inzameling, de sortering, het transport en
de verwerking van deze lampen. Het is de vzw Recupel die hiervoor
instaat.

Veel leesplezier!
Luc Vuylsteke de Laps
Voorzitter

Op maandag 6 oktober 2008
zette voorzitter Luc Vuylsteke
de Laps samen met de
schepenen van leefmilieu
heel wat mensen in de bloemetjes. 56 deelnemers van de
compostcursussen van het najaar 2007 en het voorjaar 2008
ontvingen een attest. 11 personen hadden deze cursus in het verleden
reeds gevolgd en volgden de opleiding tot compostmeester. Ook zij
ontvingen een attest. Tot slot werden mulchmaaiers overhandigd
aan de 3 winnaars van “juni compostmaand 2008”.

Wil je leren composteren?
Volg onze cursus!
Composteren is helemaal niet moeilijk.
Veel plaats hebt u er in uw tuin ook niet
voor nodig. Wat weerhoudt u er dan van
om er mee te beginnen? IGEAN organiseert in samenwerking met VLACO dit
voorjaar verschillende compostcursussen.
De cursussen bieden voor elk wat wils.
Drie sessies van drie uur omvatten telkens
een les theorie, een praktijksessie en een
bezoek aan een demonstratieplaats.

Wanneer?
Dagcursussen:
Reeks 1:
do 23, do 30 april en do 7 mei
Reeks 2:
di 12, di 19 en di 26 mei
		
telkens van 14 u tot 17 u
Avond-weekendcursus:
Reeks 3:
di 21 april van 19.30 u tot 21.30 u
		
za 25 april en za 9 mei van 14 u tot 17 u
Reeks 4:
di 5 mei van 19.30 u tot 21.30 u
		
za 9 en 16 mei van 14 u tot 17 u
Inschrijven kan door opgave van naam, adres, telefoonnummer en/
of e-mailadres bij IGEAN milieu & veiligheid (tel. 03 350 08 14 –
milieu@igean.be) of door het invullen van het invulformulier op
www.igean.be. Reageer snel want het aantal deelnemers is beperkt.
Deelname is gratis

Een spaarlamp is een compacte versie van een TL-lamp (of
fluorescentielamp). Spaarlampen zijn goed voor het milieu maar door
de aanwezigheid van giftige stoffen zoals kwikdamp horen ze thuis bij
het gevaarlijk afval.
Gespecialiseerde firma’s zorgen na inzameling voor de verwerking
van deze spaarlampen. Metaal, glas, kwik en fluorescentiepoeder
worden van elkaar gescheiden en bewerkt. Het fijngemalen glas van
de TL-lampen gebruikt men opnieuw bij de productie van nieuwe
lampen of nuttig toegepast. Het metaal en het teruggewonnen
kwik worden hergebruikt in de industrie. Ook een gedeelte van de
fluorescentiepoeders kan worden gerecycleerd. Het niet recycleerbare
fluorescentiepoeder wordt ontkwikt in een kwikdestillatie-eenheid. De
restfractie wordt milieuverantwoord verwerkt.
De inzameling van spaarlampen is van groot belang. Door het
gebruik van spaarlampen, die minder energie verbruiken en dus
milieuvriendelijker zijn, zet u als consument al een stap in de goede
richting. Nog beter voor het milieu is de defecte spaarlampen op een
correcte manier te laten recycleren door ze gratis af te geven in het
containerpark of bij de elektrohandel bij aankoop van een nieuwe.
Werp ze in elk geval niet in de vuilniszak.
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Proficiat, u sorteert steeds beter!
Einde 2008 stelde Vlaams Minister voor Leefmilieu Hilde Crevits de
afvalcijfers van het jaar 2007 voor. Daaruit blijkt dat de Vlaming steeds
beter sorteert. Op Vlaams niveau zamelden we maar liefst 72% van ons
huishoudelijk afval selectief in.

Streefcijfer

gehaald

Datgene wat we niet sorteren noemen we het restafval. Het streefcijfer voor
de gemiddelde restafvalproductie in het Vlaams Gewest bedraagt op lange
termijn 150 kg per inwoner per jaar. Dankzij de sorteerinspanningen van
ons allemaal wordt deze doelstelling in het werkingsgebied van IGEAN nu
reeds gehaald! De gemiddelde restafvalproductie in 2007 bedroeg immers
150 kg per inwoner per jaar. Dit is voor onze regio een daling van maar
liefst 4 kg ten opzichte van 2006.
Het kan echter nog altijd beter! IGEAN streeft immers naar een
restafvalproductie per inwoner per jaar van minder dan 150 kg in elke
gemeente. IGEAN zal hier samen met de gemeenten verder werk van
blijven maken.

Sorteer

zo verder!

Toch hopen we dat u het zelf ook beter wil doen. Dit kan door in de eerste
plaats afval zo veel als mogelijk te voorkomen, bijvoorbeeld door afvalarm
te winkelen. U werkt dan niet alleen mee aan een beter leefmilieu.
Het is ook goed voor uw portemonnee. In tweede instantie blijft nauwgezet
sorteren met het oog op hergebruik, recyclage of composteren enorm
belangrijk.
Ieder van u maakte in het begin van het jaar wellicht goede voornemens.
Wij hopen dat afval voorkomen en sorteren er ook bijhoren.

(doelstelling Vlaams Gewest = 150 kg/inwoner)

►►

Oude stookolietanks : wij pakken ze aan!
U koopt een bestaande, iets oudere woning. Bij de (her-)aanleg van het terras ontdekt u dat er
nog een oude stookolietank in de grond steekt!
Deze wordt echter al jaren niet meer gebruikt. Wat nu?
Herkent u zich in deze situatie of beschikt u gewoon over een (oude) stookolietank, die niet meer
in gebruik is, dan moet u beslist verder lezen.
Oude stookolietanks vormen immers een bedreiging voor het milieu. Zeker als ze in de grond
liggen te roesten, vaak nog met olie erin. Vroeg of laat komt die olie in de bodem terecht.
Dit heeft ernstige gevolgen voor ons milieu. Vandaar dat de milieuwetgeving oplegt dat elke tank
die definitief buiten gebruik wordt gesteld, eerst geledigd, gereinigd en (waar mogelijk) verwijderd
wordt.
Om u hierbij te helpen, hebben de gemeente en IGEAN de handen in elkaar geslagen. IGEAN
is in 2007 op zoek gegaan naar een erkende firma die tegen de meest voordelige voorwaarden
het nodige doet om oude stookolietanks te saneren (ledigen, reinigen en verwijderen of opvullen)
en dit via een gezamenlijke “Actie Tankslag”. De firma Mourik uit Antwerpen kon daarbij de beste
voorwaarden voorleggen. Hierdoor kan de gemeente aan haar inwoners de voordelen van deze
gemeenschappelijke actie aanbieden.

Hoe

werkt het

?

1. U stelt zich kandidaat bij de gemeente en/of bij IGEAN.
2. Als geïnteresseerde krijgt u een invulformulier met handleiding toegestuurd, waarop de nadere
gegevens m.b.t. de stookolietank moeten vermeld worden. Dit formulier kan u ook rechtstreeks
downloaden van de website van IGEAN www.igean.be onder de rubriek “Nieuws”.
3. Dit formulier vult u in en maakt u via de post of via e-mail over aan IGEAN.
4. Aan de hand van deze concrete gegevens wordt het officiële document opgemaakt, waarmee
u een order kan plaatsen bij Mourik.
5. De oude stookolietank wordt na afspraak geledigd, gereinigd en verwijderd of opgevuld door Mourik overeenkomstig de afgesproken voorwaarden.
6. De uitvoering is voorzien voor de periode mei - juni 2009.
Wij zijn ervan overtuigd dat een globale aanpak de nodige voordelen heeft.
De kostprijs kan hierdoor immers gedrukt worden en niet elke individuele burger moet zelf de hele administratieve procedure doorlopen.
Zo bundelen we de krachten voor een beter leefmilieu!
Heeft u interesse om deel te nemen? Geef dan zo snel mogelijk uw naam en adres door aan de gemeentelijke milieudienst of aan IGEAN of vul
onmiddellijk het formulier in dat u kan vinden op de website www.igean.be.
Heeft u nog vragen, dan kan u contact opnemen met de gemeentelijke milieudienst of met de intergemeentelijke milieudienst van IGEAN,
Doornaardstraat 60, 2160 Wommelgem, t.a.v. de heer P. Vernimmen,
tel.: 03 350 08 13 of via e-mail: milieu@igean.be.
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Verantwoordelijke uitgever: J. Van Hoydonck, Doornaardstraat 60, 2160 Wommelgem. Deze krant werd gedrukt op 100% gerecycleerd papier, op een ecologisch verantwoorde manier ontinkt.

Hoeveelheden restafval 2007 in kg/inwoner

