DECEMBER

2003

PRIMEUR VOOR IOK EN IVAREM
voorwoord

Een belangrijke stap …
2003 was een belangrijk jaar voor IOK en
de aangesloten gemeenten. Samen met
IVAREM zijn we immers gestart met de
bouw van een alternatieve

EERSTE ALTERNATIEVE AFVALBEHANDELING IN VLAANDEREN
IOK is samen met de Mechelse intercommunale IVAREM in Geel gestart met de bouw van de eerste alternatieve
afvalbehandelingsinstallatie van Vlaanderen. Vanaf 2005 zal daar op een milieuvriendelijke manier restafval
worden verwerkt. Na jaren van voorbereidend werk legde Vlaams minister van Leefmilieu Ludo Sannen op vrijdag
24 oktober symbolisch de eerste steen van deze unieke installatie.

afvalbehandelingsinstallatie in Geel. Daar
zal vanaf 2005 het afval op een
milieuvriendelijke manier verwerkt
worden. Het is een eerste, maar o zo
belangrijke stap naar een duurzame
afvalverwerking in onze regio.
Onze inspanningen zijn trouwens niet
onopgemerkt gebleven. Tot twee keer toe
mochten we de jongste weken hoog
bezoek ontvangen. Zo legde Vlaams
Minister van Leefmilieu Ludo Sannen de
eerste steen voor de nieuwe

Drogen en scheiden

150.000 ton/jaar

IOK en IVAREM willen het restafval zo milieuvriendelijk mogelijk
verwerken. Op het voormalige Kempinaterrein in Geel bouwen
we daarom een ‘MBS’-installatie. Die afkorting staat voor
‘Mechanisch-Biologische Scheidingsinstallatie’. We gaan het
afval eerst biologisch drogen en dan mechanisch scheiden. Zo
kunnen we de herbruikbare grondstoffen er zoveel mogelijk
uithalen. Zand, steentjes en porselein worden opnieuw gebruikt
in de bouwindustrie. Koper, aluminium en messing worden
hersmolten tot nieuwe materialen. Plastic, papier, textiel, hout
en gedroogd organisch materiaal worden gebruikt als secundaire
brandstof.

Vanaf 2005 zullen we in Geel jaarlijks op deze manier zo’n
150.000 ton restafval verwerken. Belangrijk voordeel van deze
installatie is dat ze geen geurhinder veroorzaakt. En dat is toch
niet onbelangrijk voor de buurtbewoners.

verwerkingsinstallatie.
En recent kwam ook het koningspaar

Geen verkeersproblemen
We kozen trouwens niet zomaar voor het voormalige
Kempinaterrein in Geel. De afvalverwerkingsinstallatie krijgt er
een ideale ligging tussen de E313-autosnelweg, het Albertkanaal
en de spoorweg. Zo kunnen we het afval grotendeels via het
spoor en het Albertkanaal aanvoeren. Ook de afvoer van de
secundaire grond- en brandstoffen zal zo verlopen. Op die
manier worden dorpskernen en openbare wegen niet extra belast
door vrachtwagens.

langs in Geel. Het bezoek van koning
De bouw van deze eerste alternatieve afvalbehandelingsinstallatie in Vlaanderen kost 35,7 miljoen.

Albert II aan IOK is een echte opsteker
voor al wie begaan is met afvalpreventie.
Het is voor de inwoners en

Koninklijke
interesse voor afval

gemeentebesturen van onze regio een
mooie stimulans om door te gaan met die
belangrijke handeling: afval voorkomen
en sorteren. Want alleen zo besparen we

Zie pagina 2 & 3.

onze kinderen en kleinkinderen een
torenhoge afvalberg!
Prettige feesten en beste wensen
voor 2004!

Vlaams minister van Leefmilieu Ludo Sannen met IOK-voorzitter Frans
Peeters en IVAREM-voorzitter Johan Timmermans bij de onthulling van
een kunstwerk naar aanleiding van de eerstesteenlegging van de MBS.
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De IOK-ophaalkalender 2004 komt eraan.
Houd je brievenbus dus in de gaten! Zie p. 4.
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Koninklijke interesse

Koning Albert II en koningi

Dinsdag 2 december brachten Koning Albert II en
koningin Paola een officieel bezoek aan de stad Geel.
Ze werden er allerhartelijkst ontvangen. De koning was
ondermeer te gast bij IOK, de Intercommunale
Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen. Tijdens
een werkvergadering verdiepte de vorst zich in het
afvalpreventiebeleid van de Kempense gemeenten en
de nieuwe mechanisch-biologische scheidingsinstallatie.
Zijne majesteit Albert II werd bij IOK verwelkomd
door directeur Guy Van Tornout en de Geelse schepen
van Leefmilieu Vic Peeters.
Hij bewonderde er een tentoonstelling met
kunstwerken van het scholenproject ‘Afval wordt
kunst’. Ook stond het gezelschap stil bij een infostand
met voorbeelden van het afvalpreventiebeleid van
IOK en de Kempense gemeenten.
Tot slot woonde de koning een vergadering van het
directiecomité van IOK bij. Daar liet hij zich
uitgebreid informeren over de in aanbouw zijnde
mechanisch-biologische scheidingsinstallatie van IOK
en IVAREM, waarvan zopas de eerste steen is gelegd.
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voor afval

in Paola op bezoek in Geel
Frans Peeters, voorzitter IOK
‘Het bezoek van de koning is een hart onder de riem voor alle
Kempenaars om goed te blijven sorteren. Zij behoren trouwens tot de
beste sorteerders van het land. Ook voor de Kempense gemeentebesturen
die al jarenlang een doorgedreven afvalpreventiebeleid voeren, is het
bezoek van de vorst een signaal om verder te gaan op de ingeslagen weg.’

Michel Meeus, ondervoorzitter IOK
‘De koning gaf blijk van een grote belangstelling voor
het project van de mechanisch-biologische afvalscheidingsinstallatie. Hij toonde daarbij ook een
grote bezorgdheid voor het leefmilieu. Zo was de
vorst erg geïnteresseerd in de ‘groene’ toepassingen
van de secundaire brandstof RDF (Refuse Derived
Fuel). Dat is één van de eindproducten van de
mechanisch-biologische scheidingsinstallatie.’

Francis Stijnen, ondervoorzitter IOK
‘De koning was duidelijk op de hoogte van het
biologisch drogen en mechanisch scheiden van
restafval. Dat bleek uit de vragen die hij stelde.
Bijzondere belangstelling had de vorst verder voor de
recyclagetoepassingen van de verschillende selectief
ingezamelde afvalfracties in de Kempense gemeenten.
Ook onze inspanningen naar scholen toe om kinderen
aan te zetten om duurzamer om te springen met hun
afval, konden op de steun van de koning rekenen.’
ald
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De koning stond stil bij een infostand over afvalarm
winkelen. Guy Van Tornout, directeur IOK: ‘De koning
stond ervan versteld dat je per winkelkarretje liefst
70% van het afval en 30% van de aankoopprijs kan
besparen.’
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Nieuwe ophaalkalender 2004
Let op de wijzigingen!
Deze maand vind je weer een nieuwe ophaalkalender in
je brievenbus. Bewaar hem zorgvuldig of hang hem op
aan een muur. Je kan de ophaalkalender 2004
raadplegen om na te gaan wanneer in jouw straat een
bepaalde afvalfractie wordt opgehaald.
Kijk trouwens eens na of de vertrouwde ophaaldagen
per afvalfractie in jouw gemeente wel dezelfde blijven.
In enkele gemeenten wijzigen deze immers lichtjes. Zo

www
.iok.
be

gebeurt de ‘groene’ GFT- of de ‘blauwe’ PMD-ophaling
voortaan in jouw buurt misschien op donderdag in
plaats van op woensdag. Kijk het na en voorkom
onaangename verrassingen!
Alle ophalingen starten vanaf 7 uur. Zorg dus dat je
afval tijdig aan de straat staat. Het exacte tijdstip
waarop de ophalers bij jou langskomen, kan
verschillen.

Surf naar www.iok.be voor je
persoonlijke kalender online!
Vanaf 25 december kan je je persoonlijke ophaalkalender ook op het internet raadplegen. Surf naar
onze website www.iok.be en voorkom dat je de verkeerde zak of bak buitenzet!

Hoe je persoonlijke ophaalkalender raadplegen?
Je klikt eerst de button ‘raadpleeg hier de
ophaalkalender’ aan.

Ophaalrondes en sorteerregels kunnen verschillen
van gemeente tot gemeente en van sector tot
sector. Daarom moet je altijd eerst aangeven in
welke gemeente je woont en in welke straat.
(Binnenhalen gegevens kan een 10-tal seconden
duren)

Daarna klik je op ‘verder’ (rechtsboven op het
scherm). Dan krijg je jouw persoonlijke
ophaalkalender. Je kan ook per afvalsoort de
juiste sorteerregels opvragen. Verder vind je er
handige tips om afval te voorkomen.

De ophalers zijn er voor jou
Hoe kan je ze een handje helpen?
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Weer of geen weer: Onze ophalers springen dagelijks in
de bres om je van je afval te verlossen. We geven je
graag enkele tips om hen daarbij te helpen:
1. Bij zakken die geen trekband hebben, maak je eerst
een strop en gebruik dan het sluitlint. Zo kan de
ophaler de zak makkelijker opnemen.
2. Papier bied je aan in een kartonnen doos of
samengebonden met een touw uit een natuurlijk
materiaal.
3. Steek scherpe voorwerpen nooit los in je vuilniszak!
De ophaler kan zich ernstig bezeren aan dingen als
glasscherven of vleesspiesjes. Verpak scherpe
voorwerpen daarom in een krant of doos voor je ze in
de zak gooit!

