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Zwerfvuilactie 18 maart 2017
Ondanks het minder goede weer bij aanvang,
staken dit jaar meer dan 650 vrijwilligers de handen uit de mouwen om zowat het ganse Ieperse
grondgebied van zwerfvuil te ontdoen. De derde
editie van deze intergemeentelijke opruimactie
was opnieuw een succes! Terzelfdertijd is het
natuurlijk heel erg jammer te moeten vaststellen dat nog steeds zo’n berg afval gewoonweg in
de natuur gedumpt wordt.
Het initiatief voor deze actie kwam van de afvalintercommunale IVVO. Samen met alle 12 vennoot-gemeenten wilde men een sterk signaal
geven door op hetzelfde moment een grootschalige zwerfvuilopruimactie te organiseren.
De IVVO-gemeenten en zeker ook de stad Ieper
schaarden zich volledig achter dit initiatief.
De IVVO en de gemeentelijke milieudiensten
coördineerden de opruimdag en zetten de verenigingen aan om deel te nemen. 37 Ieperse verenigingen namen deel aan de opruimactie, goed
voor 410 volwassen vrijwilligers en 250 kinderen.
De deelnemende verenigingen kregen het nodige opruimmateriaal ter beschikking (restafvalzakken, pmd-zakken, grijptangen en handschoenen) om een afgesproken traject van ca. 8 km
gemeentewegen op te ruimen. Per opgeruimd
traject van 8 km krijgen de deelnemende verenigingen een vergoeding van maximum 200 euro.

In Ieper stonden deze enthousiastelingen in
voor het opruimen van meer dan 300 kilometer wegen! Na het opruimen kwamen de
deelnemers bijeen in het JOC voor een gezellig samenzijn met collega-opruimers en voor
wat napraten bij een heerlijke tas soep en een
broodje. De groendienst haalde achteraf het afval op en bracht dit naar verzamelcontainers.
In totaal werd ongeveer 4.866 kg zwerfvuil
opgeruimd waaronder 3.700 kg restafval en
860 kg pmd, 206 kg glas en 100 kg autobanden.
Hartelijk dank aan iedereen die aan deze
opruimactie meehielp! Dankzij jullie inzet ligt
Ieper er weer stralend bij. Opgeruimd staat
Iepers! We hopen uiteraard dat dit zo mag
blijven en treden intussen streng op tegen
sluiksorten!
De deelnemende verenigingen waren dit jaar:
• BS Westhoek
• Crack Blue Cats Ieper (2)
• Curieus
• De Dreve
• De Platte Tube
• De Vliegende Bekestoters
• EJV IEPER
• Gezinsbond Ieper
• Gezinsbond Zuidschote

• GVB Boezinge ism ouderraad
• Huis aan de Vaart
• Ieper Swimming
• Jeugdbrandweer Ieper
• K.H. De vijverzonen Dikkebus
• KVLV Ieper Brielen
• KVLV Zuidschote
• KWB Sint-Pieters
• Landelijke Gilde Zuidschote
• Loopclub De StreSSkikkers
• Milieuboerderij De Palingbeek
• N-VA Ieper
• Okra Elverdinge
• Ouderraad Heilig Familie - Cambodja
• Ouderraad Heilig Familie - Zuid-Afrika
• Ouderraad Sint-Jan
• Ouderraad Sint-Jozef
• Ouderraad van de Capucienen
• Oudervereniging De Hofnar
• Sint-Maartensjeugdkoor
• Turnkring Vlamertinge
• VOKA GO! Atheneum
• VZW Wa
• Westhoek turnkring
• Wielerclub Sint-Pietersvrienden Zillebeke
• Zillebeekse Palingvissers

Bedankt allemaal!

Jeugdbrandweer Ieper is klaar voor de strijd.

Ploeg van Crack Blue Cats Ieper 2
langs de Abdijmolenstraat.

Ploeg van Crack Blue Cats Ieper 1
langs de Bernikkewallestraat.

Medewerkers Jeugdbrandweer
langs de Kasteelhoekstraat.

KVLV Ieper-Brielen pauzeert.

KVLV Ieper-Brielen poseert.

Heilige Familie - werkgroep Cambodja.
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Heilige Familie - werkgroep Zuid-Afrika.

Verzameld afval.

Nieuw type pmd-zak

GEEF JIJ OOK
OM DE KRINGWINKEL?

De huidige pmd-zak met trekbandsluiting zorgde in het verleden wel eens voor ongemakken en ergernissen – zowel bij de burgers als bij de vuilnisophalers – omdat de
lasnaad onder de trekband makkelijk losscheurt.
Daarom schakelen we binnen de IVVO-regio binnenkort over naar een nieuw type
pmd-zak met ‘wavetop’ sluiting. Deze zakken zijn voorzien van vier stevige flappen.
De vier flappen moeten twee aan twee over elkaar worden dicht geknoopt. De eerste
knoop vormt zo de sluiting en de 2de knoop een handvat.
Dit systeem is handiger en steviger dan de klassieke pmd-zak met trekbandsluiting,
waardoor het draagcomfort verbetert. Ook voor de ophalers biedt dit voordelen, zij
kunnen de zak beter vastgrijpen.
Behalve het nieuwe systeem van sluiting, wijzigt er verder niets aan de pmd-zak. Het
volume, de kunststofsoort en -dikte, de kleur en de prijs van de pmd-zak blijven hetzelfde. 1 rol van 20 pmd-zakken kost 2,50 euro ofwel 0,125 euro per zak van 60 liter.

Hoe de nieuwe pmd-zak met flappen gebruiken?

DAG VAN DE GEVER
ZATERDAG 6 MEI 2O17
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"Ik geef het beste van mezelf.
Gratis." — Maaike Cafmeyer

WWW.GEVERSDAG.BE
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Stap 1: Stop de zak niet te vol, zodat je de flappen makkelijk kan dichtknopen.
Stap 2: Grijp 2 flappen rechtover elkaar en leg er een dubbele knoop in. Trek goed aan.
Stap 3: Grijp de andere 2 flappen en leg ook hier een dubbele knoop in. Trek goed aan.
Stap 4: Zorg dat er voldoende handgreep overblijft.

Goed om weten
De oude pmd-zak met trekbandsluiting mag je verder gebruiken tot de voorraad op
is. Je hoeft de pmd-zak met trekbandsluiting dus niet om te ruilen voor het nieuwe
type pmd-zak met wavetop sluiting. De handelaars zullen vooreerst hun stock
van oude pmd-zakken met trekbandsluiting verkopen, vooraleer de nieuwe
pmd-zakken met wavetop sluiting te koop aan te bieden.

COMPOSTACTIE

24/01/17 10:17

Doe mee en win!

Ken je de sorteerregels op je duimpje?
Test je kennis en win een prijs!
Hou onze website www.ivvo.be en de IVVO-facebookpagina in het oog. Het hele jaar door organiseren we
sorteerwedstrijden waarbij je mooie prijzen kan winnen! Wedstrijden lanceren we digitaal, maar je kan
steeds een papieren wedstrijdformulier aanvragen als
je niet over internet beschikt. Zo kan iedereen deelnemen en evenveel kans maken om een prijs in de wacht
te slepen! Neem contact op met de communicatiedienst
van IVVO op 057/23 08 83 als je sowieso een papieren
wedstrijdformulier wenst te ontvangen.

Tot eind mei loopt de compostactie '2 halen = 1 betalen'.
Waar kan je hiervoor terecht?
Op de recyclageparken van Nieuwkerke (Heuvelland), Poperinge, Veurne en Vleteren. In
Ieper kan je terecht met zakken op het groenpark aan de Bargiestraat 8. Kom je met een
aanhangwagen, meld je dan aan bij de IVVO composteringsinstallatie aan de Bargiestraat 6
te Ieper en dit van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur.
Voor de openingsuren van het recyclagepark/groenpark,
surf naar www.ivvo.be/recyclageparken.
Kostprijs, ter plaatse contant te betalen:
• 1 euro per zak, zakken zelf meebrengen en zelf te scheppen
• 7 euro per aanhangwagen enkele as
• 14 euro per aanhangwagen dubbele as
Meer info of bestellingen: 057/23 08 80

NIEUW: topdressing
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Naast gewone Vlaco compost als bodemverbeteraar, biedt IVVO nu ook topdressing aan. Topdressing is extra fijn afgezeefde compost.
Deze topdressing is te koop in handige zakken van 40 liter aan 3,50 euro per zak of 3 zakken voor 10 euro. Op 25 vierkante meter gebruik je 1 zak van
deze topdressing. Topdressing is te koop bij de gft-composteringsinstallatie te Ieper alsook op de recyclageparken van Nieuwkerke (Heuvelland),
Ieper, Poperinge, Vleteren, Veurne en De Panne en op het groenpark van Ieper.

Kleine daad ... groot resultaat!
We zijn goed bezig met z’n allen. Maar het kan en moet natuurlijk altijd nóg beter. Want
met een kleine inspanning zijn we binnenkort voorgoed verlost van rondslingerende
peuken, plastic verpakkingen, papiertjes, kauwgom en blikjes. Dat wil toch iedereen?
Opruimen kost immers niet alleen een bom geld maar ook enorm veel tijd en inzet.
Bovendien zorgt zwerfvuil voor heel wat ergernis. Terecht. Niemand vindt het fijn om
in een straat bezaaid met zwerfvuil te wonen of in een vuil park te wandelen, laat staan
picknicken. Zeg nu zelf, het is toch zoveel leuker om te wonen in een mooie buurt.
De West-Vlaamse afvalintercommunales, de provincie West-Vlaanderen en de WestVlaamse gemeenten zetten al jaren hun beste beentje voor voor een mooie buurt. Zo
staat er dit jaar de derde grote zwerfvuilopruimdag op de agenda (zie buitenpagina’s).
Daarnaast worden vervuilers weer aangesproken of zelfs beboet. Tenslotte kunnen we
rekenen op tal van vrijwilligers die het zwerfvuil opruimen in hun straat en buurt.
Dank je wel voor jullie inzet!

Maar ook jij kan een handje toesteken
Vraag opruimmateriaal aan bij jouw gemeentelijke milieudienst.
Opruimen gaat gemakkelijker met het juiste materiaal. Een opruimpakket
bestaat uit een fluovestje, een paar handschoenen, een grijper en zakken.
Of doe mee aan een opruimactie in jouw buurt!
A Meer info via communicatie@ivvo.be of 057/23 08 83

Volg IVVO op Facebook!
Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes
en like onze pagina op facebook.com/IVVOIeper

Compost,
jouw smaakmaker

TE VEEL AFVAL?
En als je nu eens
een workshop volgt…
Grasafval voorkomen en verwerken
Je hoeft geen ervaren tuinman te zijn en je moet geen ‘groene vingers’ hebben om een
gazon te onderhouden. Onze tuinen produceren dan ook tonnen grasmaaisel. Voor
vele tuinbezitters is de opbrengst van de wekelijkse maaibeurt een bron van ongemak.
Nochtans kan je grasmaaisel op verschillende manieren in de eigen tuin verwerken.
Wie wil, kan de productie van grasmaaisel aanzienlijk beperken en zelfs helemaal
voorkomen. Ook hiervoor hoef je geen grote tuinier te zijn.
Tijdens de workshop bespreken we de verschillende mogelijkheden en wisselen we
onze eigen ervaringen uit.
A Dinsdag 18 april 2017, 20 - 22 uur,
Duinenhuis Koksijde (Bettystraat 7, Koksijde)

Voedselverlies tegengaan - Koken zonder restjes
Jaarlijks gooien we in de ganse keten van boer tot bord een paar miljard euro aan
voedsel weg. Ook jij kan thuis voedselverspilling vermijden. De Vlaco-lesgever geeft je
tips voor aankopen en bewaren van voeding, hoe je vervaldata interpreteert en maakt
een viertal gerechtjes onder de noemer ‘Koken zonder restjes’. Kom ontdekken en
proeven hoe de lesgever schil, vocht en loof verwerkt in lekkere gerechtjes. Laat je
inspireren om thuis zelf aan de slag te gaan.
A Maandag 24 april 2017, 19.30 - 21.30 uur,
Dorpszaal Vleteren (Woestendorp 46, Vleteren)

Thuiscomposteren
Tijdens de eerste bijeenkomst leer je de knepen van het composteren. Wil je goed kunnen composteren, dan moet je immers enkele vuistregels kennen: wat is composteerbaar, wat is het niet, wat gebeurt er precies tijdens het composteringsproces en welke
organismen zijn er actief? Welk systeem is het meest geschikt voor je tuin?

Tijdens de praktijksessie ga je zelf aan de slag. Dankzij de
deskundige begeleiding van een ervaren lesgever krijg je
het thuiscomposteren onder de knie. Hoe zit een doeltreffende compostbak in elkaar? Hoe belucht je de inhoud
van een compostvat? Hoe werk je met bakken? Hoe kun je
zelf de kwaliteit van je compost bepalen?
A Dinsdag 23 mei 2017 (theorie), 19 - 22 uur
Dinsdag 30 mei 2017 (praktijk), 19 - 22 uur
Duinenhuis Koksijde (Bettystraat 7, Koksijde)

Open Boerderijnamiddag
Tijdens een wandeling in de demotuin van de Palingbeek
maakt een Vlaco-lesgever je wegwijs in het kringlooptuinieren. De bodemprofessor vertelt je alle geheimen van
de bodem en compostgebruik. Daarnaast kom je tips te
weten om voedselverliezen tegen te gaan.
A Zondag 11 juni 2017, vanaf 14 uur,
Bezoekerscentrum De Palingbeek
(Vaartstraat 7, Ieper)
De workshops zijn gratis maar inschrijven is verplicht,
het aantal plaatsen is beperkt. Inschrijven kan via
communicatie@ivvo.be of op 057/23 08 83.
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Restjes over van een maaltijd, maar geen inspiratie om er iets mee te doen? Tuinafval
over dat je graag wilt hergebruiken in je tuin, maar hoe begin je er aan? Neem deel aan
één van deze workshops en doe inspiratie op.

Geen reclamedrukwerk!
Nog steeds valt in vele brievenbussen een hoop ongewenst drukwerk. Veel van dit drukwerk belandt meteen in de papierbak. Zonde van het papier…
We roepen de lezers van de Afvalkrant op om afval te voorkomen en dus ook de papierberg te doen slinken. Wil je dit zelf ook, dan kan je ongewenst
(reclame)drukwerk heel eenvoudig een halt toeroepen.

Kleef de sticker op je bus

Wat met informatiebladen?

Wat niet?

Met de ‘geen reclame’ sticker kan je de bedeler
alvast duidelijk maken dat je geen interesse hebt
voor het ongeadresseerd reclamedrukwerk. Er
is een overeenkomst met de distributiesector
die deze boodschap dient te respecteren.
Indien blijkt dat niettegenstaande de sticker je
toch nog dergelijk drukwerk in je brievenbus
vindt, dan kan je met de milieudienst contact
opnemen.

Informatieve bladen beschouwt men niet als
reclamedrukwerk en blijf je dus ontvangen.
Geen enkele reden dus om de sticker niet te
kleven! Heb je toch nog papier en karton om mee
te geven met de vierwekelijkse ophaling aan
huis? Bied het dan correct aan voor ophaling.

• Vuil of vettig papier
• Behangpapier
• Cellofaanpapier
• Aluminiumfolie en -zakjes,
geparaffineerd papier en karton
• Plastic verpakkingsfolie van kranten,
tijdschriften en reclamebladen

De Robinsonlijst
Misschien ontvang je ook wel geadresseerde
reclame, terwijl je hier helemaal niet om
gevraagd hebt. Door je adresgegevens in te
vullen op de zogenaamde Robinsonlijst, kan
je dit vermijden. Opnieuw een pak papier
bespaard! En ook telefonische commerciële
aanbiedingen kan je eenvoudig vermijden.

Wat wel?
• Papieren zakken en kartonnen dozen
• Boeken, kranten
• Tijdschriften
• Folders
• Enveloppen
• Schrijf- en printpapier

Hoe aanbieden?
• Berg je papier op in een stevige kartonnen
doos of bind het samen met natuurtouw.
• Gebruik geen tape, metaaldraad
of plastic koord.
• Maak handelbare pakketjes van max. 15 kg.
• Beperk de hoeveelheid tot maximum
1 kubieke meter.

Vraag een gratis ‘geen reclame’ sticker aan
bij de milieudienst, snelbalie, het stadsloket
of bij IVVO via info@ivvo.be of 057/21 41 60.

Meer info:
www.robinson.be
www.bel-me-niet-meer.be
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Enthousiaste vrijwilligers van KVLV Ieper-Brielen.

Gezinsbond Boezinge haalt halsbrekende toeren uit.

Wielerclub De Platte Tube in actie.

Samenkomst professionele en vrijwillige opruimers
in Het Perron.

Opnieuw heel veel pmd bij het zwerfvuil!

Jeugdbrandweer langs de Komenseweg.

Wielerclub Sint-Pietersvrienden Zillebeke.

De actie kreeg ook aandacht van de VRT!

Gezinsbond Ieper krijgt een drankje
van een dankbare landbouwer.

