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Dit is een informatieblad, géén reclamedrukwerk!

Voorwoord

IGEAN feliciteert … en sensibiliseert!
IGEAN controleerde in september in 28 gemeenten de inhoud van
het aangeboden PMD bij de huis-aan-huis inzameling. Jobstudenten
controleerden 4.395 PMD-zakken op zichtbare afwijkingen en
doorkruisten hiervoor 205 straten.

De meest besproken afvalsoort is zonder twijfel het PMD. De
sorteerregels van de Plastiek flessen en flacons, Metalen verpakkingen
en Drankkartons zorgen soms voor wat verwarring. Iedereen twijfelt
wel eens. Mag het er in … of niet?
Het PMD-residu, dat is de som van al het afval dat niet bij het PMD
thuishoort, blijft in onze regio hoger dan het Belgisch gemiddelde van
15,7 %. Daarom stuurde IGEAN in september jobstudenten op pad om
uw PMD-zak te controleren.
Ook het composteren van je keuken- en tuinafval is belangrijk. De
compostmeesters of kringloopkrachten zijn al jaren de drijvende
krachten in de promotie van het thuiscomposteren. Heb je hier ook
interesse in, volg dan zeker één van de ‘updatesessies’ die IGEAN
organiseert.
Ik wens je veel leesplezier.
Erik Broeckx
Voorzitter IGEAN

Geen zichtbare afwijkingen in
de PMD-zak: IGEAN feliciteert!
72% van de aangeboden PMDzakken waren volledig juist
gesorteerd.
Deze
inwoners
kregen een ‘positieve’ brief waarin
ze werden gefeliciteerd met hun
juiste sortering.
Wel zichtbare afwijkingen in de
PMD-zak: IGEAN sensibiliseert!
28 % van de aangeboden PMD-zakken bevatten één of meerdere
soorten afval die er niet in thuis horen. De controleurs belden aan om
de bewoners te melden wat er fout in de PMD-zak zat. Er werd tekst
en uitleg gegeven bij de PMD-sorteerregels. De inwoners kregen ook
een folder met de PMD-sorteerregels.
Appartementsgebouwen
Indien één of meerdere van deze zakken fout gesorteerd werden,
kregen alle bewoners van het appartementsgebouw een speciale
brief. IGEAN wist immers niet van wie de fout gesorteerde PMDzakken waren, maar vroeg alle bewoners in deze brief om na te kijken
of ze de sorteerregels juist toepasten.

Sorteerregels PMD
P

= Plastic flessen en flacons

M

= Metalen verpakkingen

D

= Drankkartons

Plastic flessen van bv. waters en frisdranken,
evenals plastic flacons van bv. shampoo, douchegel,
badschuim, wasmiddel, ... Plastic doppen moet je op
de lege (bij voorkeur platgedrukte) flessen schroeven.

ook:
– spuitbussen van voedingswaren en cosmetica
–	aluminium schotels en bakjes
– kroonkurken en metalen deksels en doppen.

Plastic schenktuiten hoef je niet te verwijderen.

Belangrijk:

–– verpakkingen volledig leeg
–– maximum volume 8 liter
enkant van de PMD-zak
–– geen afval vastmaken aan de buit
nde producten hebben bevat
bijte
–– geen verpakkingen die giftige of
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Lees deze sorteerregels letterlijk. Past je afval niet in
dit lijstje dan is het NIET bestemd voor de PMD-zak.

Verantwoordelijke uitgever: J. Bridts, Doornaardstraat 60, 2160 Wommelgem. Deze krant werd gedrukt op 100% gerecycleerd papier, op een ecologisch verantwoorde manier ontinkt.

De Vlaming is een echte sorteerkampioen. We
behoren tot de wereldtop en daar mogen we terecht
fier op zijn. Hoe beter we sorteren, hoe meer afval er
immers gerecycleerd kan worden. Zo moet er minder
afval verbrand worden, en dat is uiteraard goed voor
het milieu.

Meest gemaakte PMD-sorteerfouten
67 % andere plastic verpakkingen

8 % andere plastic voorwerpen

1 % verpakkingen van klein gevaarlijk afval

Een handige ‘P’-sorteerwijzer
De P van PMD staat voor ‘plastic flessen en flacons’,
en dus niet voor plastic in het algemeen. Botervlootjes,
yoghurtpotjes, aardbeibakjes, … horen bij het restafval,
want het zijn geen flessen of flacons.

3 % piepschuimen schaaltjes
voor charcuterie of vlees
7 % papier

Mag je plastic afval in de PMD-zak? Dankzij deze 3
vragen weet je het meteen.
ja

10 % plastic zakjes

nee

1. Is het voorwerp een
verpakking

3 % aluminiumfolie

2. Heeft het de vorm van
een fles of flacon?
3. Is de verpakking
helemaal leeg?
Alleen als je 3 keer ‘JA’ antwoordt, mag je plastic
afval in de PMD-zak.

Ook 1% andere sorteerfouten
zoals andere metalen
voorwerpen, medicijnen, ijzer, …

Nog vragen? Surf dan naar www.igean.be of
www.betersorteren.be

Compostmeesters worden
kringloopkrachten
Elke gemeente telt
één of meerdere
compostmeesters.
Deze bijzonder gemotiveerde vrijwilligers promoten via
allerlei activiteiten
het thuiscomposteren. Zo werken
ze al verschillende jaren mee aan de verkleining van de organische afvalberg.
De afgelopen jaren is hun takenpakket echter
flink uitgebreid. De biologische kringloop van
je tuin gaat immers niet alleen over het thuiscomposteren, maar ook over compostgebruik,
grasbeheer, snoeihoutverwerking, vaste planten, kippen houden, ... Compostmeesters promoten dus de volledige biologische kringloop.
Daarom spreken we vanaf 2013 niet meer van
compostmeesters maar van kringloopkrachten.

De Biologische Kringloop, zei u?
Gratis voordracht voor alle geïnteresseerden
Ben jij iemand die heel veel kennis of gewoonweg
interesse heeft in de biologische kringloop? Dan
ben jij welkom bij de plaatselijke kringloopwerking.
Er is altijd plaats voor enthousiaste vrijwilligers!
IGEAN organiseert, in samenwerking met Vlaco,
5 voordrachten of ‘updatesessies’. Op deze sessie kunnen zowel de actieve compostmeesters
als andere “kringloop-geïnteresseerden” kennismaken met de biologische kringloop. Na het
volgen van de updatesessie mag je jezelf een
“kringloopkracht” noemen en kan je je inzetten in
de lokale kringloopwerking.
De updatesessie “De Biologische Kringloop, zei
u?” bestaat uit 1 sessie van 3 uur en is gratis
voor alle geïnteresseerden.

De biologische kringloop

De data en uren van de updatesessies in het najaar 2013 zijn:
Datum

Uur

Plaats

maandag 4 november

van 9.30 tot 12.30 u.

Wommelgem, Doornaardstraat 60, burelen IGEAN

donderdag 7 november

van 14 tot 17 u.

Brecht, Mudaeüsstraat 9, GC Jan Van der Noot

zaterdag 9 november

van 14 tot 17 u.

Wommelgem, Doornaardstraat 60, burelen IGEAN

woensdag 20 november

van 19.30 tot 22.30 u.

Wommelgem, Doornaardstraat 60, burelen IGEAN

zaterdag 23 november

van 9.30 tot 12.30 u.

Rumst, Seringenlaan 2a, GC Predikherenvelden

Heb je interesse om deze updatesessie te volgen? Schrijf je dan voor 31 oktober 2013 in via
www.igean.be of tel. 03 350 08 14.
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