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Dit is een informatieblad, géén reclamedrukwerk!

Positieve acties

IGEAN feliciteert en sensibiliseert!

Enkele weken geleden hoorde je misschien ook
de berichten in de media over het uitstekend
sorteergedrag van de Vlaming? Een waarheid als
een koe. Vlaanderen behoort met haar afvalbeleid
tot de absolute wereldtop. Toch is blijvende
aandacht voor ons sorteergedrag nodig.
Vooral het PMD-residu, dat is de som van al het afval dat niet bij
het PMD thuishoort, blijft in onze regio hoger dan het Vlaamse
gemiddelde van 15,7 %. In 2010 bedroeg het in het werkingsgebied
van IGEAN 17,8 %. Dit is een stijging van meer dan 0,5 % ten
opzichte van 2009.

Positieve actie IGEAN
IGEAN controleerde in september in 28 gemeenten de inhoud van 4.091 PMD-zakken
op zichtbare afwijkingen. Jobstudenten
doorkruisten daarvoor 177 straten.
Geen zichtbare afwijkingen in de PMDzak: IGEAN feliciteert!
De controleurs staken een ‘positieve’ brief in
de brievenbus waarin de bewoners werden
gefeliciteerd met hun correcte sortering.
In de brief werd ook aandacht gevraagd
voor een correcte sortering van gebruikte
frituuroliën en -vetten. Ze kregen tot slot
een folder met de PMD-sorteerregels.

Ook een foute afvoer van gebruikte frituuroliën en -vetten heeft
een grote impact op ons milieu. Het gebeurt nog regelmatig dat het
geloosd wordt in het toilet, de tuin, ...
IGEAN besliste een tijd geleden om positieve sorteeracties over
PMD en gebruikte frituuroliën en -vetten op het terrein te organiseren
waarbij de inwoner persoonlijk benaderd moest worden.
Je leest meer over de resultaten van deze actie in deze afvalkrant!
Luc Vuylsteke de Laps
Voorzitter IGEAN

Sorteerregels PMD

Wel zichtbare afwijkingen in de PMD-zak: IGEAN sensibiliseert!
De controleurs belden aan om de bewoners te melden dat er iets fout in de
PMD-zak zat. Er werden ook vragen gesteld over de correcte inzameling
van gebruikte frituuroliën en -vetten. Als de inwoners niet thuis waren,
werd een ‘negatieve’ brief in de brievenbus gestoken. Daarin werden ze
gewezen op de foute sortering van hun PMD. Ze kregen ook een folder
met de PMD-sorteerregels.

Meest gemaakte PMD-sorteerfouten

P
= Plastic flessen en
flacons
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.

65% yoghurtpotjes, botervlootjes,
plastic bakjes, plastic schaaltjes

8%
4%

papier

verpakkingen van KGA, bv. fles
van ontstopper

M
= Metalen verpakkingen
Niet alleen drank- of
conservenblikjes, maar
ook spuitbussen van
voedingswaren en cosmetica,
aluminium schotels en
bakjes, kroonkurken en metalen deksels en doppen.

D

5%

1%

plastic zakjes

= Drankkartons
Plastic schenktuiten hoef je
niet te verwijderen.
Belangrijk:

2%

• verpakkingen volledig leeg
• maximum volume 8 liter
• geen plastic bidons vastmaken aan de buitenkant van
de PMD-zak

8%

Volg deze sorteerregels nauwlettend.
Past je afval niet in dit lijstje
dan is het NIET bestemd voor de PMD-zak.

aluminiumfolie

schaaltjes van charcuterie
of vlees

dozen van ijs, bloempotjes,
speelgoed

Ook 7% andere sorteerfouten zoals andere metalen
voorwerpen, medicijnen, schoenen, ...
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Waar gaat het PMD naartoe?
Je zet thuis de eerste stap bij de recyclage van PMD: je sorteert correct en biedt je PMD-zak aan bij de ophaling. Maar waar gaat het dan naartoe?
We volgen de ophaler naar het sorteercentrum en het PMD op haar recyclagetocht …

1. Je biedt je correct gesorteerde PMDzak aan bij de ophaling.

2. Het ingezamelde PMD wordt
afgeleverd in het sorteercentrum en komt
op een lange transportband terecht.

3. Daar worden de verschillende fracties
van mekaar gescheiden. Dat gebeurt
deels machinaal, bijvoorbeeld met sterke
magneten die het staal netjes uit het
overige afval halen.

4. Een deel wordt echter ook nog
steeds manueel gesorteerd.

5. De
gesorteerde
verpakkingen
worden samengesperst tot balen. Elke
baal bestaat uit een bepaald soort
materiaal.

6. Het materiaal is nu klaar om door
een andere bedrijf verwerkt te worden tot
nieuwe producten.

Laat je gebruikte frituurolie of -vet niet rondspoken
Ken

jij het oliespook?

Igean vroeg aan 458 gezinnen wat zij deden met hun gebruikte
frituuroliën en -vetten. Van de 399 die een friteuse hadden voerde
91 % de gebruikte frituuroliën en -vetten op een correcte manier
af naar het containerpark of een inzamelpunt in de supermarkt.
32 gezinnen deden dit niet correct. Bij hen verdween de olie of
het vet in de tuin, het toilet, de gootsteen of het restafval! De
impact van deze foute afvoer op het milieu is bijzonder groot.
Laat je gebruikte frituurolie of -vet niet rondspoken!

Maak in oktober van je frietpot een prijzenpot
Van 1 tot en met 30 oktober organiseert IGEAN samen
met Valorfrit de Grote Inzamelmaand. Breng in oktober
je gebruikte frituurolie of -vet naar het containerpark
of de chemokar. Wie weet, win je één van de tien
fietsen ter waarde van € 1.600! Er zijn ook friteuses
en andere schitterende prijzen te winnen. Per liter
gebruikte frituurolie of -vet die je tijdens deze periode
binnenbrengt, krijg je één tombolabiljet.
Meer informatie over de Grote Inzamelmaand
en het volledig wedstrijdreglement vind je op
www.valorfrit.be
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