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Voorwoord
35 jaar geleden richtte een aantal kleine gemeenten in het
arrondissement Antwerpen de Intercommunale voor Grondbeleid en
Expansie Antwerpen op, of kortweg IGEAN genoemd.
In de loop der jaren groeide onze intercommunale en vandaag zijn alle
30 gemeenten van het arrondissement aangesloten. In 2003 werd
onze organisatie opgesplitst waarbij we de taken in verband met milieu
en afvalverwerking onderbrachten in IGEAN milieu & veiligheid.
In opdracht van en in overleg met de gemeenten werd onder meer de
selectieve inzameling van diverse afvalfracties uitgebouwd en werden
containerparken ingericht. Zo trachten we de afvalberg te verkleinen.
In deze afvalkrant leest u hier meer over.
Wij danken alle aangesloten besturen en ook u als inwoner voor het
vertrouwen dat wij de afgelopen 35 jaar mochten krijgen.
Luc Vuylsteke de Laps
Voorzitter

Bespaar energie… de rekening
is voor u en het milieu
Oktober werd ook dit jaar uitgeroepen tot de maand van
de energiebesparing. Wilt u energie (en geld) besparen,
het hele jaar rond?
TIPS
- Zet ’s avonds de verwarming op nachtstand (bv. 15 °C)
een half uurtje voor u naar bed gaat.
- Gloeilampen produceren slechts 10 % licht; de rest van de energie gaat
verloren aan warmte. Waar mogelijk worden ze het best vervangen door
energiezuinige verlichting bv. spaarlampen of TL-lampen.
- Voor kleine hoeveelheden is de microgolfoven ongeveer de helft zuiniger
dan de klassieke oven of het fornuis.
- Kook zoveel mogelijk met een deksel. Koken zonder deksel verbruikt
driemaal meer energie.
- Omdat elektrische kookplaten nog een tijdje warm blijven, schakelt u ze
het best even voor het einde van de bereidingstijd uit.
- Zet de vaatwasser alleen aan als hij helemaal gevuld is. Is de vaat niet al
te vuil, gebruik dan een spaarprogramma of een lagere temperatuur.
- Ontdooi uw diepvriezer regelmatig. Een rijmlaag van 2 mm is al
verantwoordelijk voor een meerverbruik van ongeveer 10 %.
- U laat beter één volle dan twee halfvolle wasmachines draaien. Wassen
op hoge temperatuur (60 °C - 90 °C) vraagt meer energie. Doe dit alleen
als het echt nodig is.
- Gebruik zoveel mogelijk de spaartoetsen op uw wasmachine.
- Laat uw linnen eerst goed zwieren, bij voorkeur op 1000 toeren/minuut
of meer, voor u het in de wasdroger stopt. Zo bespaart u al snel 20 tot
25 % energie bij het drogen.
- Strijk met stoom, dat gaat sneller, vlotter en is dus zuiniger.
- Schakel toestellen zoveel mogelijk volledig uit als u ze niet gebruikt,
dus ook de slaapstand (tv, video, hifi).
- Een waterbesparende douchekop verbruikt 40 % minder water en
energie dan een gewone douchekop, terwijl het comfort hetzelfde blijft.
Bron: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Natuurlijke Rijkdommen en Energie

Meer info over rationeel energiegebruik?
Bel de Vlaamse Infolijn (0800-3 02 01) of surf naar
www.energiesparen.be (subsidies, informatie over rationeel energiegebruik
en hernieuwbare energiebronnen)
www.vireg.be (informatie over rationeel energiegebruik, subsidies
van de elektriciteits- en gasleveranciers, …)
www.ode.be (informatie over zonneboiler, fotovoltaïsche
zonnepanelen, warmtepomp, …)

De containerparkwachters aan
het woord
Weer of geen weer, de containerparkwachter staat klaar om bezoekers
te ontvangen. ‘Een afwisselende job in de buitenlucht’, zegt de
containerparkwachter als we hem vragen wat hem aanspreekt in z’n
job. Maar we willen nog meer weten, natuurlijk… Daarom hadden we
een gesprek met de containerparkwachters ter plaatse.
Wat zijn de taken van een containerparkwachter?
Wij zorgen ervoor dat de sorteerregels gerespecteerd worden.
Met het oog op een goede recyclage en op een lage rekening voor de
gemeente, is het zeer belangrijk dat de selectief ingezamelde fracties
zo zuiver mogelijk zijn. Het is dan ook onze taak om de bezoekers
hierover te adviseren en hen hierbij te helpen.
Daarnaast houden we het containerpark netjes, laten we de recipiënten
op tijd en stond ledigen en hebben we een beetje administratief werk.
Krijgen jullie dat allemaal rond?
De werkdruk is vaak erg hoog. Vooral de vakantieperiodes en de
weekends zijn echte piekmomenten omdat mensen opruimen als ze
vrijaf hebben. Dat leidt soms tot lange rijen aan de ingang van het
containerpark.
Sorteren de bezoekers correct?
Tweederde van de bezoekers weet vrij goed hoe het afval te sorteren.
Toch bestaat er een hemelsbreed verschil tussen ‘weten’ en ‘doen’.
Mensen willen er zich soms snel vanaf maken. Dat uit zich in het
ongesorteerd deponeren van afval op het containerpark, het verzinnen
van smoesjes als ‘ik heb mijn goede schoenen aan’, maar vooral het
negeren van onze adviezen en sorteerrichtlijnen.
De beste tip die we kunnen geven is: sorteer thuis en vermijd
verpakkingsafval.
Wat denken jullie van Diftar op het containerpark?
Gedifferentieerde tarifering is een goed systeem als het om een eerlijke
en redelijke regeling gaat. Voor afval dat verbrand of gestort moet
worden (bv. grofvuil) wordt een duurder tarief aangerekend dan voor
gesorteerde afvalstoffen die men kan recycleren of composteren.
Het is de uitvoering van het principe ‘de vervuiler betaalt’. Diftar
stimuleert bezoekers om op voorhand stil te staan bij de aard en
de hoeveelheid afvalstoffen die ze ingezameld hebben.
Waar ergeren jullie je het meest aan?
Het stoort ons vooral dat een aantal bezoekers geen respect toont
voor de reglementering op het park. We discussiëren het meest over
fout sorteergedrag en problemen met afvalstromen die geld kosten.
Af en toe krijgen we verwijten van misnoegde burgers naar het hoofd
geslingerd.
Bepaalde bezoekers vragen ons soms om een oogje dicht te knijpen
maar dat kunnen we natuurlijk niet doen. Iedereen is gelijk voor de wet.
Jullie hebben ongetwijfeld ook fijne ervaringen…
Natuurlijk, we appreciëren het enorm als mensen onze adviezen
volgen. Soms komt een bewoner die verhuist ons bedanken voor de
bewezen diensten. Dat doet deugd en dan vliegen we er weer vol
goede moed terug in.
Aan anekdotes is er waarschijnlijk ook geen gebrek.
Neen, we zijn al eens op zoek gegaan naar een GSM die in een
container terecht was gekomen. Door het nummer te bellen, konden
we de GSM terugvinden.
Tot zover ons gesprek met de containerparkwachters.
Houd u aan het reglement op het containerpark en luister naar
de raad en het advies van de containerparkwachters. Zij helpen
u graag verder en verdienen respect voor hun werk.
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De Vlaming is sorteerkampioen
In 2003 werd in Vlaanderen 3,2 miljoen ton huishoudelijk afval
ingezameld. Dit is een daling met 3,5 % ten opzichte van 2002.
Per inwoner bedraagt de totale geproduceerde hoeveelheid
huishoudelijk afval 535 kg of bijna 21 kg per inwoner minder dan
het jaar voordien.
Huishoudelijk afval wordt in twee groepen ingedeeld:
- de selectief ingezamelde afvalstoffen zoals glas, papier en karton,
GFT+, metalen, groenafval, houtafval, …
Deze afvalstoffen worden hergebruikt, gerecycleerd of
gecomposteerd;
- het te verwijderen huishoudelijk afval of het niet-selectief
ingezamelde afval zoals huisvuil en grofvuil.
Dit afval wordt verbrand of gestort.
2002

2003

Vlamingen zijn kampioenen in het sorteren en recycleren. Van alle
huishoudelijk afval werd 70 % selectief ingezameld in 2003. Dit is een
toename met 0,5 % ten opzichte van 2002. Per inwoner gaat het om
374 kg selectief ingezamelde huishoudelijke afvalstoffen. De selectief
ingezamelde fracties met de grootste stijging ten opzichte van 2002
zijn bouw- en sloopafval, papier en karton, afgedankte elektrische en
elektronische apparaten, PMD-afval, textielafval en kringloopgoederen. Hergebruik door de kringloopcentra vertegenwoordigt bijna
4 kg per inwoner.
Toch ontstaat door de ontwikkeling van nieuwe verwerkingstechnieken voor restafval regelmatig de vraag of we nog wel aan
de bron moeten blijven sorteren.
Volgens OVAM, de openbare afvalstoffenmaatschappij voor het
Vlaamse Gewest, is het voorbarig en onrealistisch te denken dat de
nieuwe technieken ooit de selectieve inzameling overbodig zullen
maken.
Minstens tot 2007 kiest het Vlaamse Gewest dan ook resoluut om
de scheiding aan de bron maximaal te behouden voor afvalstoffen die
niet kunnen voorkomen worden.

Bron: OVAM

556 kg/inw.

535 kg/inw.

Korte berichten
Aanvaardingsplicht voor verlichtingstoestellen
Sinds 1 juli 2004 is de aanvaardingsplicht voor afgedankte
elektrische en elektronische apparaten (AEEA) uitgebreid met
verlichtingstoestellen. Dit betekent dat u zowel toestellen voor
binnen- als voor buitenverlichting mag:
- bezorgen aan de kringwinkel als het oude verlichtingstoestel nog
bruikbaar is;
- overhandigen aan de verkoper of installateur als u een nieuw
gelijksoortig toestel koopt;
- afleveren op het containerpark als het afgedankte apparaat niet
meer bruikbaar is. Wijnegem en Wommelgem zamelen geen
AEEA in op het containerpark. U neemt best contact op met het
kringloopcentrum.

Let op, volgende producten vallen NIET onder de
aanvaardingsplicht voor verlichtingstoestellen:
- gloeilampen (= restafval)
- TL-lampen (= klein gevaarlijk afval)
- losse onderdelen van een verlichtingstoestel (= restafval, metaal)
- zaklantaarns zonder batterij (= restafval)
- batterijen (= klein gevaarlijk afval)

Te veel van het goede?
Denk dan aan de kringloopwinkel…
Uitpuilende kasten? Een overvolle garage? Wat doet u er allemaal
mee? Even tijd nemen, opruimen en alle herbruikbare spullen naar
de kringloopwinkel brengen. Zo eenvoudig is dat.
Tijd en ruimte maken kan inderdaad zo eenvoudig zijn.
Orde scheppen geeft bovendien een gevoel van opluchting.
Weg met al dat te veel; de kringloopwinkels zorgen ervoor dat de
herbruikbare spullen een tweede leven krijgen. Voor kleine spullen
verwachten de kringloopwinkels dat u alles zelf brengt, de grotere
goederen worden aan huis opgehaald. Eenvoudig en gratis.
En zo belanden die goederen niet op de afvalberg. Goed voor het
milieu dus.
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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.

Scheiden aan de bron blijft dus de boodschap.

