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Voorwoord
In 1969 richtten een aantal gemeenten IGEAN op.
Onze intercommunale groeide sterk in die 40 jaar.
Vandaag zijn alle 30 steden en gemeenten van het
arrondissement Antwerpen lid.
Ook onze activiteiten breidden gevoelig uit. IGEAN
milieu & veiligheid organiseert voor de aangesloten
gemeenten de inzameling en de verwerking van
huishoudelijk afval. Ondertussen exploiteren we ook 10 containerparken.
Op onze afvalverwerkingsinstallatie te Brecht verwerken we bovendien
het GFT+- en groenafval van 1 miljoen inwoners en zetten we dit om
tot compost en groene stroom.
Onze belangrijkste doelstelling nl. werkzaamheden uitvoeren in
opdracht van en in overleg met de gemeenten, blijft tot vandaag
overeind. Wij danken dan ook in de eerste plaats onze aangesloten
gemeenten. Maar ook u als inwoner voor het vertrouwen dat wij de
afgelopen 40 jaar mochten krijgen.

Ook spuitbussen van
voedingsmiddelen en cosmetica
horen thuis in de PMD-zak.
We sorteren nu al jaren onze Plastic
flessen en flacons, Metalen verpakkingen en Drankkartons in de blauwe
PMD-zak. Maar toch twijfelen we soms
nog over bepaalde soorten verpakkingen. Wat bijvoorbeeld met spuitbussen?

WAT

MAG?

Concreet kunnen alle lege spuitbussen
van voedingsmiddelen en cosmetica
mee met het PMD. Dus spuitbussen van
slagroom, haarlak, scheerschuim, deodorant
en dergelijke mag u in uw PMD-zak stoppen
net als de andere metalen verpakkingen.
Zoals voor alle verpakkingen, is het van
belang dat de spuitbussen leeg zijn.

Het is onze ambitie om uw vertrouwen te blijven verdienen.
Luc Vuylsteke de Laps
Voorzitter

WAT

MAG NIET?

Alle andere spuitbussen (bv.
verf, insecticiden, pesticiden,
ontvetters, metaalpoets, ...) zijn
KGA en horen dus niet thuis in
de blauwe zak. Deze spuitbussen
brengt u naar het container- of recyclagepark, waar de verantwoordelijke u verder zal helpen. Spuitbussen die niet volledig leeg zijn,
horen evenmin in de PMD-zak.

VAN

SPUITBUS TOT

...

De ingezamelde spuitbussen worden in het PMD-sorteercentrum
samen met de andere metalen verpakkingen uit de PMD-stroom
gehaald en naar recyclagebedrijven afgevoerd. Daar worden ze
hersmolten om te verwerken tot nieuwe producten: een barbecue, een
fiets, een wagen, ...

Lege spuitbussen van voeding en cosmetica > PMD

Sorteer luiers voortaan bij het restafval
Zuiver GFT+ =
kwaliteitsvolle compost
Meer info? www.igean.be

Andere spuitbussen of niet-lege spuitbussen > GÉÉN PMD
Samen – Goed sorteren – Beter recycleren

PROFICIAT,

Weetjes
Alle nieuwe mobiele telefoons op de Europese markt
worden vanaf 2010 met een universele oplader uitgerust.
Bij de eerste lichting zal de lader nog standaard in de
doos zitten. Daarna kan u gsm en lader apart kopen.
De vertrouwde gloeilampen verdwijnen vanaf september
2009 uit de rekken. Moderne spaarlampen moeten in
heel Europa 5 % energie besparen. De afbouw gebeurt
in stappen zodat er vanaf september 2012 geen
gloeilampen meer verkrijgbaar zullen zijn.

U VERGROOTTE DE HOOP!

Van 15 juni tot 15 september 2009 kon u uw taxussnoeisel naar het
containerpark brengen ten voordele van Kom op tegen Kanker. In
taxussnoeisel zit immers het actief bestanddeel baccatine dat verwerkt
wordt in heel wat kankermedicijnen.
In totaliteit werd in het samenwerkingsgebied van IGEAN milieu &
veiligheid (28 gemeenten) 378 m³ taxussnoeisel ingezameld. De
opbrengst van 15.115 euro zal aan Kom op tegen Kanker geschonken
worden.
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Verbouwplannen? Sloop selectief!
In Vlaanderen komt jaarlijks ongeveer 10 miljoen ton bouw- en sloopafval vrij. Dat is
3 keer meer dan al onze huishoudelijke afvalstoffen samen. Reden te meer om uw
bouw- en sloopafval goed te sorteren, zodat het achteraf gerecycleerd kan worden.
Bovendien kan een optimale sortering de kosten van dit afval meer dan halveren.

SORTEREN

AAN DE BRON

Selectief slopen betekent dat u bij bouw- of verbouwingswerken de verschillende
afvalstromen die vrijkomen apart sorteert en afvoert. Iedereen mag een gebouw
slopen op voorwaarde dat hij/zij het gevaarlijk afval gescheiden houdt en mits voldaan
wordt aan alle wettelijke voorwaarden.

HOE

GAAT U TE WERK?

Voor elke afvalstof een aparte container voorzien is praktisch niet haalbaar. U verwijdert
dus best eerst de gevaarlijke afvalstoffen, zoals asbesthoudende materialen. Hiervoor
doet u bij voorkeur een beroep op professionele hulp. Vervolgens sorteert u de niet-gevaarlijke afvalstoffen, zoals glas, hout en kunststoffen. Dit afval
brengt u naar het containerpark of een gespecialiseerde firma. Vaak hebt u dan alleen nog voor de grote hoeveelheden zuiver steenpuin een container
nodig.

VOORDELEN!
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Er ontstaan zuivere afvalstromen die maximaal herbruikt en gerecycleerd kunnen worden.
De recyclage wordt goedkoper omdat het afval, nadat het bij u werd opgehaald, niet meer moet worden gesorteerd.
Door gevaarlijke afvalstoffen afzonderlijk af te voeren kunnen ze de andere afvalstoffen niet verontreinigen en wordt de milieuverontreiniging
beperkt.
Selectief slopen is goed voor uw portemonnee! Voor kleine hoeveelheden is het containerpark meestal de goedkoopste oplossing. Voor grotere
hoeveelheden kan u best een container huren of een bouwafvalzak kopen in de doe-het-zelf zaak.
U maakt het uzelf gemakkelijker. Op het containerpark wordt het afval immers alleen aanvaard als het gesorteerd wordt aangeboden.
Selectief slopen maakt dat u bewuster omgaat met uw eigen afval. Vaak blijkt er zelfs nog materiaal tussen te zitten dat tijdens de rest van de
verbouwing nog gebruikt kan worden.

Win 1 jaar gratis groene stroom met
uw oude frituuroliën of -vetten
Frietjes, kroketjes of gefrituurde snacks, wie
vindt dat niet lekker? Ongeveer 80 % van de
Belgen heeft dan ook een friteuse. Maar thuisfrituren mag dan wel ‘in’ zijn, het correct verwijderen van uw gebruikte frituuroliën of -vetten
is dit niet. In 2006 werden dan ook intensieve
campagnes opgestart met het ‘oliespook’ in de
hoofdrol.
Dankzij de ‘gesmeerde’ campagne steeg het
percentage Belgen dat zijn frituurolie of -vet
naar het containerpark brengt met bijna 11 %
ten opzichte van 2006. We stranden hiermee
op een totaal van 67 %. Niet slecht ... maar het
kan nog beter.
De grote inzamelweek! Van 22 tot en met 28
november organiseert Valorfrit, in samenwerking met Radio 2, de grote inzamelweek. Breng uw gebruikte frituurolie/-vet in deze
week naar het containerpark. Wie weet wint u wel 1 jaar gratis groene stroom, één
van de 5 gloednieuwe friteuses van FriFri of een boek van Inspecteur De Caluwé.

Afval voorkomen?
Beter dan recyclage en hergebruik
Minder afval is beter dan het te recycleren of zelfs
hergebruiken. Onderstaande tips kunnen uw berg
huishoudelijk afval aanzienlijk doen dalen:
1. Gun uw spullen een lang leven:
– Koop duurzame en kwalitatief goede spullen en
onderhoud deze zorgvuldig.
– Laat kapotte voorwerpen (indien mogelijk)
repareren.
– Breng nog bruikbare, of makkelijk te repareren
goederen naar de kringloopwinkel.
2. Voorzichtig met verpakkingen
– Neem bij het winkelen een eigen boodschappentas
mee.
– Hoe groter de verpakkingseenheid, hoe minder
verpakking per kilogram product. Pas wel op met
grote voorraden. Producten kunnen bederven, en
dat leidt tot afval en verspilling van de energie die
nodig is geweest om het product te maken.

Hoe maak je kans op één van de mooie prijzen? Tijdens de inzamelweek vindt u
op uw containerpark een code die u per sms kan versturen of op www.valorfrit.be/
inzamelweek kan invullen. Noteer deze week dus alvast met stip in uw agenda!
Waarom deelnemen aan de inzamelweek? Uiteraard moet u deelnemen om kans
te maken op één van de mooie prijzen. Maar er is nog een goede reden. Gebruikte
frituuroliën en -vetten kunnen immers nuttig gerecycleerd worden tot bijvoorbeeld
groene stroom of biodiesel.
Meer info over de inzamelweek en het volledige reglement kan u vinden op
www.valorfrit.be/inzamelweek.

Tel elke keer en recycleer!
Gebruik uw olie of vet niet te lang en niet te vaak. Sinds oktober 2009
kan u aftelstrips verkrijgen in supermarkten en containerparken. Het
is een zeer eenvoudig en handig kaartje waarop u kan bijhouden
hoe lang en hoe vaak u het frituurvet of -olie al gebruikt heeft. Zo
weet u perfect wanneer u dit moet vervangen.
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3. Bespaar papier
– Plak een Ja/Nee of een Nee/Nee reclamesticker op
uw brievenbus.
– Gebruik papier dat aan één kant bedrukt is als
kladpapier en kopieer dubbelzijdig.
4. Hergebruik in huis
– Composteer zelf uw GFT-afval. Dat bespaart
transport, verpakking en verwerkingskosten.
Bovendien bekomt u een goede bodemverbeteraar.
– Gebruik oplaadbare batterijen.

