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Camera’s betrappen heel wat
sluikstorten
WOORD VOORAF
Beste inwoner
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Operatie proper
Streven naar een afvalvrije omgeving begint van jongs af aan. Zo organiseert
mooimakers in samenwerking met IVLA en de gemeenten ‘operatie proper’.
Een project waaraan scholen en verenigingen kunnen deelnemen om samen
de strijd aan te gaan tegen zwerfvuil en sluikstorten. En als men slaagt in
deze opdracht krijgt men als dank een financieel duwtje in de rug.
Voor het afgelopen schooljaar slaagden de Vrije Basisschool Zwalm en Baobab, basisschool Hundelgem, basisschool Sint-Maria-Latem ‘het groene lilare’,
vriendenkring Huize Roborst en Viso Cor Mariae uit Brakel met verve in deze
opdracht.
Wenst u meer te weten over operatie proper. Neem dan zeker een kijkje
op de website van mooimakers: mooimakers.be/educatie/operatie-proper

Creatie en druk www.deriemaecker.be

www.dekringwinkel.be/zuidoostvlaanderen

V.U. Kris Dobbelaere Meersbloem 46A 9700 Oudenaarde

Na een bewogen periode herneemt langzamerhand het maatschappelijk en sociaal
leven. Een uitgelezen moment om ook een
aantal nieuwe projecten een eerste maal te
evalueren en u de resultaten hiervan in dit
krantje te presenteren.
We zien dat de introductie van de nieuwe
blauwe zak begin 2020 een groot succes
is. Er mag meer in de PMD-zak en dat hebben we duidelijk gemerkt. Een inwoner uit
het IVLA-gebied zamelt nu gemiddeld 23
kilogram PMD per jaar in. Zo komt er 8 kg
minder in de restafvalcontainer dan vroeger
het geval was.

Gemeente/stad

Aantal dagen actief

Aantal vaststellingen

Oudenaarde

114

78

Zwalm

128

67

Ronse

116

71

Maarkedal

57

7

Wortegem-Petegem

49

5

Brakel

59

9

Lierde

41

11

Onder “Operatie Proper” werkt IVLA mee
aan het sensibiliseren rond de problematiek van zwerfvuil. Maar ook het project
rond handhaving op sluikstorten heeft zijn
effect niet gemist. Onze GAS-vaststellers
maken zowat dagelijks een verslag op van
een sluikstort ergens in ons werkingsgebied.
Op locaties die enige tijd bewaakt worden,
stellen we daadwerkelijk ook een verbetering vast. Maar zwerfvuil en sluikstorten
blijven nog altijd een probleem dat voor
heel wat ergernis zorgt. Daarom zal IVLA in
de toekomst nog meer middelen inzetten
op handhaving, juist omdat we openbare
netheid in onze prachtige streek hoog in
het vaandel dragen.
Zoals steeds vindt u over deze zaken, maar
ook andere topics, meer informatie in deze
IVLA-VARIA.
Mathieu De Cock, Voorzitter

Administratieve zetel:
Meersbloem-Melden 46 A
9700 Oudenaarde
www.ivla.be
Verantwoordelijke uitgever:
Kris Dobbelaere

Dit krantje is gedrukt op
100% gerecycleerd papier

In oktober van vorig jaar nam IVLA
een aantal camerasystemen in
gebruik om sluikstorters te betrappen. Ruim een half jaar later liegen
de cijfers er niet om. Sedert de
opstart heeft IVLA 248 vaststellingen en bestuurlijke verslagen
opgemaakt. Dat is dus ongeveer
1 vaststelling per dag.
Mede door deze cijfers nam IVLA
ondertussen de beslissing om
verder te investeren in de strijd
tegen sluikstorten en zwerfvuil
door de aankoop van bijkomende
camera’s.
Openbare netheid blijft immers
een prioriteit in de Vlaamse Ardennen. Vandaar dat er nog meer
wordt ingezet op handhaving. Op
locaties waar een sluikstortcamera
heeft gestaan, is het aantal incidenten sterk verminderd. Maar
anderzijds blijft de strijd tegen
zwerfvuil en sluikstorten er één
van lange adem.
Wie betrapt wordt op sluikstorten,
riskeert een boete die al gauw kan
oplopen tot 350 euro of meer.

De site aan de Eindrieskaai (Oudenaarde) is één van de plaatsen die in de gaten wordt gehouden en er toch een zichtbare verbetering is vastgesteld.

IVLA volgt de vuilnisophaling in real time op. Dit betekent ook dat we de
inwoners meer, beter en sneller kunnen informeren indien zij een vraag
hebben over een ophaling.
Bovendien bieden we via de IVLA-infolijn nog een aantal extra services
aan. Zo kan iedereen via 0800 90 270 een compostvat bestellen en aan
huis laten leveren.
De IVLA-infolijn is iedere werkdag bereikbaar tussen 8:00 en 18:00u. Op
zaterdag kunt u ons bereiken tussen 9:00u en 12:00u.

Vragen?
Bel de IVLA-infolijn: 0800 90 270

Sorteerregels glascontainers

GEBRUIK DE JUISTE ZAKKEN
VOOR LUIERAFVAL

Wat mag wel
Deze zak is geproduceerd van 100% gerecycled
Low Density Polyethyleen (LDPE)

De nieuwe blauwe zak doet ingezameld PMD fors stijgen

Wat mag niet

De nieuwe blauwe zak heeft zijn start in de Vlaamse Ardennen zeker niet
gemist. Ruim anderhalf jaar nadat de eerste zakken werden opgehaald, maakt
de intercommunale een balans op. Daaruit blijkt dat een inwoner uit het
IVLA-werkingsgebied in 2020 gemiddeld 23 kilogram PMD per jaar aanbiedt.
Dat is maar liefst een stijging van meer dan 8 kilogram ten opzichte van de
voorgaande jaren toen van de nieuwe blauwe zak nog geen sprake was.

Deze zak is geproduceerd van 100% gerecycled
Low Density Polyethyleen (LDPE)

IVLA luierzakken.indd 1

Deze trend zet zich overigens in 2021 voort. Op basis van het eerste semester
verwacht IVLA dat er dit jaar ruim 2500 ton aan PMD zal ingezameld worden.
Dit betekent een jaargemiddelde van bijna 25 kilogram per inwoner.
Dat deze cijfers zo sterk zijn gestegen, is niet echt een verrassing te noemen.
Er mag nu eenmaal veel meer bij het PMD dan je denkt. Neem voor jezelf
nog eens de proef op de som en doe hieronder de test.

05-03-2021 16:41

Als je luierafval naar het recyclagepark brengt, let er dan zeker op dat
dit in de juiste zak wordt aangeboden. Sedert begin dit jaar worden
er nieuwe zakken verdeeld. Ook
de oude zakken worden nog altijd
aanvaard, maar andere zakken worden steeds geweigerd. Check dus
zeker eens de beelden bij dit artikel.
Luierafvalzakken zijn steeds te koop
bij verschillende handelszaken zoals
supermarkten, krantenwinkels, ….

spiegelglas en vlak glas (vensterglas, glas van fotokaders)
verpakkingsglas zoals glazen flessen, bokalen en flacons

kristalglas en opaalglas (wit melkglas)

gooi wit glas en gekleurd glas in de juiste glascontainer

lampen (bevatten kwik)

maak flessen en bokalen zoveel mogelijk leeg,
omspoelen hoeft niet en kleine restjes zijn geen probleem

terracotta, aardewerk, porselein (borden, tassen,…)
hittebestendig glas
metalen of plastic deksels en doppen horen thuis in de
PMD zak

ASBESTCEMENT VOORAF
VERPAKKEN!

VETTIGE KARTONNEN VERPAKKINGEN
VETTIGE
VETTIGE
KARTONNEN
VAN
KARTONNEN
AFHAALVERPAKKINGEN
VERPAKKINGEN
VAN AFHAALVAN AFHAALMAALTIJDEN HOREN NIET MAALTIJDEN
BIJ PAPIER
MAALTIJDEN
ENHOREN
KARTON
HOREN
NIET BIJ
NIET
PAPIER
BIJ PAPIER
EN KARTON
EN KARTON
Papier en karton apart sorteren voor recyclage, dat gebeurt Papier
al jarenen
opkarton
grote
Papier
apart
schaal.
ensorteren
karton
Gerecycleerd
apart
voorsorteren
recyclage,
papier en
voor
dat
karton
recyclage,
gebeurt
kom je
aldat
dan
jaren
gebeurt
ook
op overal
grote
al jaren
schaal.
op Gerecycleerd
grote schaal. Gerecycleerd
papier en karton
papier
komenjekarton
dan ook
kom
overal
je dan ook overal

Vanaf 1 juli 2021 kun je asbestcement
niet meer los aanleveren op het recyclagepark: je moet het asbestcement vooraf verpakken. Op die manier wordt het risico op verspreiding
van asbestvezels verminderd. Dat is
goed voor jouw veiligheid, die van
de parkwachters en voor het milieu.
Grote stukken asbestafval zoals golfplaten verpak je best in doorzichtige
bouwfolie van minstens 100 micron
(0,1 millimeter dik). Deze folie vind
je onder meer in doe-het-zelfwinkels.
Als je geen geschikte folie vindt, dan
kan je op het recyclagepark speciale
zakken krijgen om deze grote stukken correct te verpakken.
Kleinere stukken asbestafval zoals
leien, kan je in doorzichtige folie,
maar ook in stevige, transparante
plastic zakken verpakken. Plak alles
goed dicht met stevige kleefband.

Waarom papier en karton recycleren?

Laat geen afval achter bij
de glascontainer.
Sluikstorten is strafbaar !
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Ook was er een hogere aanwezigheid van hygiënisch papier zoals
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Vermijd
een boete.
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karton behouden kan blijven, vragen we een inspanning om het correct
te blijven sorteren.
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Let op: als het asbest niet verpakt is,
krijg je geen toegang tot het recyclagepark. Verpakken op het recyclagepark zelf is niet toegelaten.
Meer info over asbest en asbest veilig
verwijderen: www.asbestinfo.be
Opgelet: verwijder plastic folie van tijdschriften en reclamefolders.
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Wegwerpzakdoekjes, afde

