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BOLLEN BOOS!

Voorwoord
Schoonmaken is voor de meesten onder ons
niet meteen de aangenaamste bezigheid. Toch
zijn er geen grote middelen nodig voor een
proper resultaat. Schoonmaken kan ook op een
milieuvriendelijke manier met ondermeer de tips
die u in deze Afvalkrant vindt.
Glazen flessen en bokalen worden selectief ingezameld.
Het is hierbij van belang de sorteerregels strikt te respecteren
om de recyclage optimaal te laten verlopen.
Een studie in opdracht van minister Peeters heeft aangetoond
dat selectieve inzameling loont. Dankzij uw inspanningen kan
het afval dat u sorteert, grotendeels gerecycleerd worden.
IGEAN milieu & veiligheid lanceert in samenwerking met
de gemeenten een project voor de verwijdering van oude
ondergrondse stookolietanks. U leest verder hoe ook u hieraan
kan deelnemen.
Met al deze initiatieven tracht IGEAN milieu & veiligheid haar
steentje bij te dragen tot een proper leefmilieu.
In de volgende editie van de Afvalkrant informeren wij u over
de activiteiten in het kader van ‘Juni Compostmaand’.
Luc Vuylsteke de Laps
Voorzitter

VACATURES
IGEAN breidt haar personeelsbestand uit en is onder meer
op zoek naar containerparkwachters en operatoren voor de
GFT-vergistingsinstallaties. Kijk voor meer informatie op de
website www.igean.be of neem telefonisch contact op (03350 08 11). Zend uw kandidatuur met curriculum vitae naar
IGEAN t.a.v. de heer J. Van Hoydonck, Doornaardstraat 60,
2160 Wommelgem of e-mail naar personeel@igean.be.

BRUSSEL - “Trop is teveel en teveel is trop.” Legendarische woorden, maar deze keer komen ze niet
uit de politiek. Nu weerklinken
ze met de nodige echo·s uit de
glasbollen. Want voor hen is de
maat vol: ze worden al jarenlang
slecht behandeld en krijgen meer
en meer te maken met sluikstort.
Daarom heeft de BollenBond zijn
leden opgeroepen om te betogen!
“Pas op, of ik bol het af”, “Geen
brol rond de glasbol”, de talrijke
slogans liegen er niet om. De glasbollen laten niet langer met zich
sollen. Maar wat is juist het probleem? Wat doen de mensen dan
fout?
“Wij krijgen geen respect!”, aldus
een verbolgen Roger Boël, afgevaardigde van de BollenBond.
Zijn collega Freddy Bollen verklaart: “Mensen dumpen zomaar
hun plastic zakken en kartonnen
dozen bij de glasbollen, en soms
zelfs erger. De glasbak lijkt tegenwoordig soms op een vuilnisbelt,
dat is toch niet normaal?” Meneer
Bollen vult aan: “Het gebeurt ook
dat de glasbollen fout gesorteerd
glas te slikken krijgen: ovenschalen, porselein, stenen flessen, ...
Dat kan zo echt niet langer.”
De heren Boël en Bollen zijn het
dus roerend eens. En ze hebben
gelijk. Glas sorteren kan ook zonder sluikstort. Neem dozen, zakken en eventueel fout gesorteerd
afval (kijk op de glasbolsticker)
weer mee naar huis en steek het
waar het hoort. Raadpleeg uw afvalkalender voor meer info. “En
steek het in uw bolleke!”, raden
Roger en Freddy aan.

PAS OP,
OF IK BOL
HET AF!!
R.E.S.P.E.C.T.!

GEEN BROL
ROND DE
GLASBOL !!!

Verbolgen glasbollen in Brussel. De betoging verliep zonder noemenswaardige
incidenten.

Maar wat als de situatie niet
verbetert? Plant de BollenBond
dan nog (s)a(n)cties? “Ja, sluikstorten is strafbaar en kan beboet worden, waarschuwt Freddy
Bollen, en dat gebeurt vaker dan
mensen denken.” Maar Roger
Boël bekijkt het positief: “Ik stel
voor dat we propere sorteerders
belonen met een ¶glasbolletjestrui·, voor het overwinnen van de
afvalberg!”

Voorlopig blijft het bij deze ene
betoging (die trouwens zonder
noemenswaardige incidenten verliep). De glasbollen hopen dat ze
de mensen attent gemaakt hebben
en gingen bij hun thuiskomst meteen weer aan het werk. U weet dus
wat u te doen staat bij uw volgende
bezoek aan de glasbol: correct sorteren, geen sluikstort achterlaten,
en waarom geen lief woordje?
“Bedankt, Bolleke...”

Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten (AEEA)
Heeft uw haardroger de geest gegeven? Werkt uw stofzuiger niet
meer zoals het hoort? Is uw oude tv stuk en niet meer te
herstellen? Wat doet u met al die afgedankte apparaten die in
de kelder of op de zolder in de weg staan?
Om de terugname in goede banen te leiden, heeft Recupel een
inzamelsysteem op punt gesteld. Recupel vzw werkt samen met
containerparken, kringloopcentra en winkels om de inzameling
van afgedankte apparaten te organiseren.
De niet meer bruikbare toestellen worden
gesorteerd in volgende categorieën:

3. Beeldbuishoudende apparatuur
Bv. TV- en computerschermen met uitzondering van
LCD-schermen.

4. Andere elektrische en elektronische toestellen
Bv. audiovisuele apparaten (LCD schermen inbegrepen),
apparaten voor huishoudelijke omgeving, keuken, gezondheid
en verzorging, informatica-, telecommunicatie- en
kantoorapparaten, elektrisch gereedschap en tuingereedschap
en verlichtingstoestellen.

De afgegeven apparaten moeten:

1. Grote huishoudelijke apparaten
Bv. zonnebank, kookfornuis, wasmachine,
afwasmachine, droogkast, … en ook
gecombineerde toestellen.

2. Koel- en vriesapparatuur
Bv. klimaatregelingsapparaten, wijnkoelkast, diepvriezer (kast
en kist), koelkast, … en de gecombineerde toestellen.

- tot één van de vier bovenvermelde categorieën behoren;
- volledig zijn, m.a.w. alle essentiële onderdelen
bevatten (bv. de motor van een wasmachine,
het elektronisch gedeelte van een computer);
- ontdaan zijn van alle inhoud die niet eigen is
aan het toestel zelf: verpakking, frituurolie of vet, lamp, stofzuigerzak, voedselresten, ...
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verso algemeen

Bij het onderhoud van uw woning rekening houden met het
milieu is niet zo moeilijk. Zuinig gebruik staat daarbij voorop.
Maar een combinatie van zuinigheid en het gebruik van
milieusparende schoonmaakmiddelen is natuurlijk nog beter.

Microvezeldoeken
Het gebruiken van microvezeldoekjes is
één van de meest milieuvriendelijke
manieren van poetsen. Hier komt geen
enkel schoonmaakmiddel bij kijken.
Op de miljoenen microscopische vezels
van de vochtig gemaakte doekjes ontstaat
een elektrostatische lading waardoor het vuil wordt aangetrokken
en vastgehouden.
Hoe moeten microvezeldoeken gebruikt worden?
• De doekjes zijn vooral bedoeld voor het
dagelijks interieuronderhoud.
• Maak de doek lichtjes vochtig (natmaken en
goed uitwringen).
• Vouw de doek 3 maal dubbel zodat er
16 vlakken ontstaan.
• Neem de doek in de hand en maak onder
uitoefening van normale druk schoon, liefst
met een draaiende beweging.
Zodra de werking minder wordt, gebruikt u een nieuw vlak.
Na gebruik van alle vlakken spoelt u het doekje niet uit maar
neemt u een schone doek. Tussentijds uitspoelen heeft geen zin,
schoonmaken moet in de wasmachine. Laat na gebruik de doek
nooit nat in de emmer liggen.

Hoe krijg ik microvezeldoeken weer schoon?
Het materiaal trekt vuil zo goed aan dat met de hand uitspoelen
nauwelijks helpt. Alleen een machinale wasbeurt kan een vies
doekje weer bruikbaar maken. Wassen moet op 40° tot max.
90°C (let op: sommige merken max. 60°) zonder wasverzachter
en chloorbleekmiddelen (dat schaadt de werking van de vezels)
met 1/3 van de normale hoeveelheid wasmiddel. Sommige
doekjes mogen niet in de droogtrommel of centrifuge (hang ze
te drogen). Anderen werken dan weer het best na centrifugeren
in de wasmachine.
Minder schoonmaakmiddelen
• Reinig zonder schoonmaakmiddelen. Gebruik
microvezeldoekjes. Ook een gewone doek heeft
lang niet altijd zeep nodig, al is dat bij vetvlekken
bijvoorbeeld wel onontbeerlijk.
• Zuinig omgaan met een product levert vaak de grootste
besparing op voor het milieu. Meet de hoeveelheid product af
(bv. met de dop van de fles). Een ‘scheutje’ is immers vaak
veel te veel. Ga uit van de dosering die op de verpakking
vermeld staat en experimenteer met de dosis om na te gaan of
u niet minder kan gebruiken. Zoek de laagste dosis die een
goed resultaat oplevert.
• Kies voor geconcentreerde producten. U bespaart
verpakkingsmateriaal en onnodig gesleep met water. Let extra
op de dosering, want er is minder van nodig dan bij een
gangbaar product.
• Gebruik zo weinig mogelijk verschillende producten, liever een
allesreiniger dan een gespecialiseerd product.
• Gebruik navulbare verpakkingen en vul ze na uit
grootverpakkingen. Gebruik ook navulverpakkingen voor
ruitenreinigers en koop niet elke keer een nieuwe fles.
• Gebruik regenwater voor de schoonmaak. Doordat dit water
minder hard is, is de werking van de reinigingsmiddelen
efficiënter.

Ondergrondse 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) ondergrondse stookolietank, die niet meer in gebruik is,
dan moet u beslist verder lezen.
Oude brandstoftanks 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 uiteindelijk verwijderd
wordt.
Om u hierbij te helpen, hebben de gemeente en IGEAN milieu &
veiligheid de handen in elkaar geslagen.
Wat gaan wij doen ?
1. De gemeente en IGEAN milieu &
veiligheid verzamelen de adresgegevens
van alle geïnteresseerden.
2. IGEAN milieu & veiligheid contacteert dan
deze mensen en bezorgt hen een
invulformulier waarop de nadere
gegevens m.b.t. de ondergrondse
stookolietank moeten vermeld worden.
3. Dit formulier wordt behoorlijk ingevuld
terug overgemaakt aan IGEAN milieu &
veiligheid.

4. Aan de hand van deze concrete gegevens gaat IGEAN milieu
& veiligheid op zoek naar een erkende firma die tegen de
meest voordelige voorwaarden het nodige zal doen (ledigen,
reinigen en verwijderen van stookolietank).
5. Van zodra deze firma en de daarbij horende kostprijs gekend
zijn, wordt deze informatie aan de betrokkenen bezorgd.
6. Op dat ogenblik beslist u al dan niet met de aangeduide firma
in zee te gaan, waarna een overeenkomst wordt afgesloten
tussen u en de erkende firma.
7. De oude stookolietank wordt geledigd, gereinigd en
verwijderd door de erkende firma overeenkomstig
de afgesproken voorwaarden.
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 uiterlijk op 7 mei 2007 uw naam en
adres door aan de gemeentelijke milieudienst of
aan IGEAN milieu & veiligheid. U zal dan nadien
gecontacteerd worden door IGEAN milieu &
veiligheid.
Heeft u nog vragen, dan kan u contact opnemen
met de intergemeentelijke milieudienst van
IGEAN milieu & veiligheid, Doornaardstraat 60,
2160 Wommelgem (de heer P. Vernimmen,
tel. 03-350 08 13 of 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.

Milieusparend schoonmaken

