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PARKWACHTER JAN AAN HET WOORD
In de MIROM regio zijn er 21 recyclageparken. 11 van deze parken werden al omgebouwd tot
diftarpark. Diftar betekent dat je afhankelijk van de afvalsoort en de aangebrachte hoeveelheid al dan niet een kostprijs betaalt. Het park van Torhout past sinds 1 januari 2015 het
diftarsysteem toe. Parkwachter Jan Vandenheede vertelt ons meer over zijn ervaringen.
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Jan, een jaar geleden opende het
nieuwe diftarpark. Hoe blik je daarop
terug?

wij hebben ons daar goed moeten op
voorbereiden.’

3 tips van Jan
voor een vlot bezoek :

‘Zowel de parkwachters als de
bezoekers keken uit naar het nieuwe
park. Het is groter en overzichtelijker.
Bij de start was het nieuwe systeem
wel even wennen, zowel voor ons
als de inwoners. De eerste maanden
hebben we de bezoekers bij aankomst
telkens de werking van het diftarpark
uitgelegd. De ene bezoeker was er
al mee weg na de eerste keer, bij
de andere bezoeker duurde het drie
bezoeken voor hij het systeem onder
de knie had. Registreren, wegen... het
is niet zo evident voor iedereen, zelfs

Maken de bezoekers nu nog wel eens
fouten?

• Sorteer je afval op voorhand
volgens de drie afvalgroepen van
het diftarsysteem.

‘Wel, we stellen vast de er soms
nog eens op een verkeerde knop
wordt geduwd. Sommige mensen
wachten dan te lang om onze hulp in
te roepen. Bij een computersysteem
is een fout achteraf rechtzetten niet
zo evident en dat zorgt soms voor
frustraties. Maar ook fouten tegen
de sorteerregels blijven erin zitten,
hoewel ze minder voorkomen. De
nieuwe containerborden vertellen nu
heel duidelijk wat er wel en niet mag.’

• Hou je elektronische
identiteitskaart bij de hand. Je
hebt deze nodig om je aan te
melden en het park te verlaten.
• Volg de instructies op het
scherm. Nog vragen? Twijfel niet
om een parkwachter aan
te spreken.

Benieuwd hoe een bezoek aan het diftarpark verloopt?
Bekijk het filmpje op www.mirom.be.

Diftar in jouw gemeente
•

In Houthulst, Menen, Roeselare, Torhout, Wervik, Wevelgem en Wingene wordt het diftarsysteem al
toegepast. In Lichtervelde wordt momenteel een eigen diftarsysteem toegepast.

•

In Zonnebeke kan je vanaf 1 december kennismaken met het nieuwe weeg- en registratiesysteem.
Vanaf 1 januari 2016 wordt het diftarsysteem effectief toegepast.

•

De werken op het park van Koekelare worden eind dit jaar afgerond. In het voorjaar van 2016 start een
proefperiode van enkele maanden waarna het diftarsysteem effectief zal toegepast worden.

•

In Moorslede zijn de voorbereidende werken al gestart. In Staden starten de werken heel binnenkort.
In Kortemark starten de werken eind 2015 of begin 2016. Het park van Langemark-Poelkapelle wordt
omgebouwd in 2016.

•

Voor Hooglede is de timing nog niet gekend.

VEILIG MET DE AANHANGWAGEN
NAAR HET RECYCLAGEPARK
Bind afval dat je met een aanhangwagen aanvoert stevig vast of bedek het met
een afdekzeil. Zo voorkom je verlies van lading op de openbare weg of op het
recyclagepark. Het laten wegwaaien van afval wordt beboet. De lading mag het
zicht van de bestuurder niet belemmeren en mag geen gevaar vormen voor andere
weggebruikers. Ook de nummerplaat, lichten en reflectoren moeten goed zichtbaar
blijven.

BRENG JE GEBRUIKTE SMEEROLIE 				
NAAR HET RECYCLAGEPARK
Wist je dat één kleine druppel motorolie maar liefst 1.000 liter water kan vervuilen?
Laat gebruikte smeerolie dus niet weglopen in rioleringen of in de bodem, maar breng de olie naar het recyclagepark
voor recyclage. Dit is gratis voor jou, maar onbetaalbaar voor het milieu.

Smeerolie van het onderhoud van je wagen, motor of scooter, buitenboordmotor, grasmaaier…
> Hou de originele smeerolieverpakking bij en giet er achteraf de gebruikte smeerolie weer in
of giet de gebruikte smeerolie in een ander, proper recipiënt. Breng de olie naar het recyclagepark.
Meng de smeerolie niet met andere oliën, detergenten, remvloeistoffen, brandstoffen of andere afvalstoffen.
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WAARHEEN MET EEN LEGE GASFLES?
Herbruikbare gasflessen horen niet thuis op het recyclagepark of bij de schroothandelaar.
Butaan- en propaangas worden verkocht in speciale gasflessen die eigendom blijven van
de gasleverancier. Heb je een lege gasfles of gebruik je ze niet meer, breng ze dan zo snel
mogelijk terug naar de verdeler van gasflessen waar je ze oorspronkelijk hebt gekocht. Een
lijst van verdelers en verkooppunten vind je op www.mijngasfles.be. Na controle kunnen
ze opnieuw gevuld worden. Voor de ophaling van industriële-medische gasflessen neem je
contact op met www.cylinders.essenscia.be.

Met gasflessen voor eenmalig gebruik, zoals wegwerpcartouches die je tijdens het
kamperen gebruikt, kan je wel terecht op het recyclagepark. Ze horen thuis bij het
Klein Gevaarlijk Afval (bij de spuitbussen). Vraag raad aan de parkwachter.

VLEKKELOZE RECYCLAGE VAN JE FRITUUROLIE

1. Laat de gebruikte
frituurolie afkoelen.
Vervang de olie
na ongeveer
10 frituurbeurten of
ten laatste 6 maanden
na het eerste gebruik.

2. Giet de olie met behulp
van een trechter in de
originele verpakking of in
een andere plastic fles.

3. Sluit de fles goed af.

4. Breng de fles naar
het recyclagepark
en deponeer ze in de
voorziene container.

Wist je dat 90 % van de correct ingezamelde frituurolie
een tweede leven krijgt aan de pomp als biodiesel?

GOOI
JIJ
ETENSRESTEN
WEG?
4

GRATIS KOOKWORKSHOP MET RESTJES
Kan je nog wat inspiratie gebruiken om van overschotjes een lekkere, gezonde
en verrassende maaltijd te bereiden? Schrijf je dan in voor de workshop ‘koken
met restjes’. Je gaat zelf aan de slag en krijgt tussendoor handige tips om slim
te kopen, koken en bewaren. Deelname is gratis. Schrijf je in voor 6 november op
www.mirom.be.
Staden | 12 november | 19u – 22u | CC de Nestel, Vijfwegenstraat 17 | 051/70 82 01
Roeselare | 14 november | 9u – 12u | Lochting, Oude Stadenstraat 15

TGT of THT?

Als de vraag je zo gesteld wordt, antwoord je wellicht dat je niet veel voedsel weggooit. Het is
ons met de paplepel ingegeven: voedsel gooi je niet weg. Nochtans weten we dat de Vlaming
gemiddeld 25 tot 40 kg voedsel per jaar in de vuilbak kiepert. Voedsel dat teveel is aangekocht
en daarom slecht is geworden, voedsel dat de houdbaarheidsdatum overschrijdt, voedsel dat
vergeten is achteraan in een overvolle koelkast…
In geld uitgedrukt gooien alle Vlamingen gezamenlijk
475 miljoen euro aan voedsel weg. Dat is voldoende eten
om een jaar lang 300.000 mensen te voeden. Of anders
uitgedrukt: iets meer dan alle inwoners van de 15 MIROM
gemeenten samen. Naast de financiële impact is er ook de
invloed op het milieu. Voedselverspilling vormt een zinloze
belasting met een jaarlijkse ecologische voetafdruk van
18 000 ha oftewel 25 000 voetbalvelden. Een oppervlakte
waar we wel wat leukers mee kunnen doen, niet?
Hoog tijd om actie te ondernemen. De West-Vlaamse
afvalintercommunales namen de proef op de som en
organiseerden dit voorjaar een foodbattle. 120 inwoners
registreerden gedurende 4 weken welke etensresten ze
in de vuilbak gooien. Bijna één derde daarvan is brood.
Op de tweede plaats volgen groenten, fruit en gemengde
maaltijdresten.

Te gebruiken tot = Dit staat op kort houdbare producten zoals vlees, vis, yoghurt en bereide
gerechten. Deze producten kan je na de vermelde datum beter niet meer gebruiken.
Ten minste houdbaar tot = De kwaliteit van het voedsel kan na deze datum achteruitgaan, maar
het product is vaak nog lange tijd eetbaar. Vertrouw op je eigen smaak, reuk en ogen om dit te
beoordelen.

Restafvalzak
jaarlijks
2

5 à 40 kg voeding

waarvan

GEEF EEN RESTJE GEMBER EEN TWEEDE LEVEN
Heel wat rauwe keukenresten kan je nog een nieuw leven geven door ze te herplanten. Enkele voorbeelden:

27% brood
20% gemengde maaltijdresten
20% groenten en fruit
15% aardappelen, pasta en rijst
13% vlees, vis en zuivel
5%

overig

Gember
DOE MEE & WIN!
Benieuwd hoeveel voedsel jij of je gezin weggooien? En wat je er aan kan doen? Neem in november deel aan
’30 dagen voedselwinst’. Deze campagne van de Vlaamse overheid daagt je uit om zo weinig mogelijk voedsel
te verspillen. Het voedsel dat je weggooit, doe je dagelijks in een bakje. Op het einde van de dag weeg je het
of maak je een schatting van hoeveel gram voedsel je verzamelde. Dat noteer je in je persoonlijke kalender.
Wedden dat je na dertig dagen minder voedsel zal weggooien dan in het begin? Zelfs bij mensen die denken nauwelijks
voedsel weg te gooien kan er tot 20 % af! Tijdens de campagne sta je er niet alleen voor. Je krijgt regelmatig tips hoe je
minder voedsel kan verspillen en je kan je eigen wegingen vergelijken met de resultaten van andere deelnemers. Onder
de deelnemers van MIROM verloten we leuke prijzen. Doe jij ook mee?
> Schrijf je in op www.30dagen.be/voedselwinst

Stop een restje gember in
een ruime pot vol compost
en tuingrond en begiet
regelmatig. Zet de plant
niet buiten in temperaturen
onder de 10 °C en vermijd
direct zonlicht. Na enkele
maanden ontwikkelt er zich
een mooie gemberplant,
waar je na 8 à 10 maanden
een grote wortel van kan
oogsten.

Look

Druk de teentjes een
drietal centimeter diep in
onbegroeide tuingrond in
oktober of begin november.
In het vroege voorjaar
beginnen de teentjes uit
te lopen en ontwikkelt er
zich een stevige lookplant.
Oogst in juli.

Pompoen

Laat de pitten van een
pompoen een drietal weken
drogen op krantenpapier
in de zon, berg ze daarna
goed op en zaai ze half april
buiten in de tuin. Tegen
eind augustus staat je tuin
vol gratis pompoenen. Dit is
ook mogelijk met de pitjes
van rode peper en paprika.

Basilicum

Heb je alle blaadjes
weggeplukt van je gekocht
basilicum plantje? Geef de
plant een tweetal weken
flink veel water en licht.
Er zullen zich snel nieuwe
blaadjes
ontwikkelen.
Hetzelfde kan je doen met
kruiden als citroenmelisse,
munt…
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DE KRINGWINKEL KOMT NAAR JE TOE
Wil je herbruikbaar materiaal aan De Kringwinkel geven, maar heb
je niet de tijd of de mogelijkheid om dit zelf te brengen? Geen
probleem, De Kringwinkel komt naar jou toe. Dit najaar staat de
ophaalwagen in Hooglede, Koekelare, Langemark-Poelkapelle
en Torhout. In ruil voor jouw herbruikbare spullen (ook textiel)
ontvang je gratis een herbruikbare draagtas. Enkel spullen die
verkoopbaar zijn worden aanvaard. Grote stukken en meubelen
worden gratis aan huis opgehaald. Maak een telefonische afspraak
met De Kringwinkel via 051/24 49 14 (keuzemenu 1).
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Ma 26/10/2015

Torhout

Markt

14u00 - 16u30

Di 27/10/2015

Hooglede

Quirinus parking

9u30 - 12u00

Di 27/10/2015

Hooglede

Quirinus parking

14u00 - 16u30

Wo 28/10/2015

Langemark

Marktplein

9u30 - 12u00

Wo 28/10/2015

Poelkapelle

Guynemerplein

14u00 - 16u30

Do 05/11/2015

Koekelare

Fransmanplein

9u30 - 12u00

Do 05/11/2015

Bovekerke

Pieter Arnoudtplein

14u00 - 16u30

Vr 06/11/2015

Zande

Kerkplein Sint Andriesstraat

9u30 - 12u00

Meer info op
www.dekringwinkelmidwest.be

Een kringlooptuin is een tuin om van te genieten. Je hebt minder werk en tuinafval, bespaart heel wat
ritten naar het recyclagepark en besteedt geen fortuin aan kunstmeststoffen en bestrijdingsmiddelen.
Klinkt goed? Dan kan deze lessenreeks je zeker bekoren. Schrijf je gratis in voor 12 oktober
via www.mirom.be. Inschrijven kan voor elke sessie apart of voor de hele reeks. De infosessies gaan door bij MIROM
Roeselare, Oostnieuwkerksesteenweg 121, 8800 Roeselare.
•
•
•
•
•

Donderdag 15 oktober 19u-22u: vaste planten, gras- en snoeihoutbeheer
Donderdag 22 oktober 19u-22u: thuiscomposteren en compostgebruik
Zaterdag 24 oktober 10u-12u: tuinafval in de praktijk
Donderdag 29 oktober 19u-22u: dieren in de kringlooptuin en voedselverlies
Donderdag 5 november 19u-22u: gebruik van professionele compost in de tuin

Wil je bovendien andere tuinliefhebbers ontmoeten en/of de kringloopboodschap uitdragen, volg dan ook de zesde sessie
op donderdag 12 november van 19u tot 22u. Tijdens deze sessie krijg je tips om je eigen kennis vlot over te brengen naar
andere geïnteresseerden. Na het volgen van deze lessenreeks kan je je aansluiten bij de kringloopkrachten van MIROM
en je gemeente.

Midwest

GLASBOLLEN IN HET VIZIER
MIROM zet zich in om de omgeving van de glasbollen wekelijks te reinigen en de glasbollen regelmatig te ledigen. Toch
blijven glasbollen een favoriete plek van de sluikstorter. Maar deze sluikstorters blijven niet ongezien. Glasboldetectives
houden momenteel de wacht bij 4 glasbollen in Hooglede en Zonnebeke. Deze fictieve figuur wijst erop dat er altijd
iemand in de buurt is die de sluikstorter kan zien, van alerte omwonenden tot mobiele camera’s. In de MIROM-regio
worden 6 camera’s ingezet op wisselende locaties om sluikstorters te betrappen.
In de glasbol horen enkel lege glazen flessen en bokalen thuis.
Drinkglazen, spiegels, ovenschotels, lampen, tapijten, zakken en
dozen… en ander afval achterlaten bij de glasbol is strafbaar en wordt
beboet. Is de glasbol vol, dan kan je dit melden aan MIROM Menen
op het nummer 056/52 81 30. Hou je glazen flessen en bokalen bij
tot de glasbol is geledigd of breng ze naar het recyclagepark of een
andere glasbol in de buurt.

21 NOVEMBER: INZAMELACTIE OUDE ELEKTRO
Kijk even rond in je woonkamer, garage of tuinhuis. Heb je een gsm, haardroger of andere
kleine elektroapparaten die je niet meer gebruikt? Breng ze naar het Recupelhuis in
Wevelgem tijdens de grote inzamelactie op 21 november van 11u tot 16u. Je vindt
het Recupelhuis op de parking van de Kerkstraat tijdens de tweedehandsbeurs van
de Gezinsbond. In ruil ontvang je een draagtas uit gerecycleerd
materiaal. Handig en milieuvriendelijk! Ook de Kringloopwinkel
zal aanwezig zijn om herbruikbare toestellen in ontvangst te nemen en een tweede leven te geven.
Geen tijd om langs te komen tijdens de inzamelactie? Je kan met afgedankte elektro ook
terecht op het recyclagepark of bij de winkel bij aankoop van een nieuw toestel. Nog werkende
elektroapparaten kan je naar de Kring(loop)winkel brengen.

GRATIS LESSENREEKS: MINDER
TUINAFVAL IN JOUW KRINGLOOPTUIN

Abonne
er je op
de nieu
wsbrie
f
en blijf
op de
hoogte
van all
e
infoses
sies

SNOEIEN MAG, MAAR MET MATE
De winter komt eraan en een tuin is dan vaak niet op z’n
mooist. Voor veel mensen is dit het signaal om de tuin
op te ruimen en ‘winterklaar’ te maken. Maar eigenlijk
is dit helemaal niet nodig. Zowel de bodem, planten en
struiken als de dieren die erin wonen, varen wel bij een
najaarstuin die grotendeels zijn gang mag gaan.

LAAT DORRE STENGELS STAAN
Verander je tuin in de herfst niet in een kale vlakte maar
laat de afstervende, bovengrondse vaste plantendelen
gewoon staan. Nuttige insecten maken
van de holle stengels graag gebruik als
schuil- of nestplaats. Vogels pikken er
de zaden, bessen en… insecten uit.

SNOEI OP HET GOEIE MOMENT
Als je in de winter snoeit, stimuleer je
de groei, terwijl een zomersnoeibeurt
de groei meestal vertraagt en vooral de vertakking
bevordert. Snoei dus in de winter als je de vorm wilt

corrigeren en voer in de zomer een onderhoudssnoei
uit. Hou daarbij rekening met de natuurlijke vorm van de
plant en geef bij wintersnoei eerst de vogels kans om de
bessen op te eten.

BEZIN EER JE BEGINT
Bedenk voor je gaat snoeien wat je met het snoeihout zult
doen. Zo kan je het snoeisel meteen sorteren op lengte
en dikte, bijknippen als het te vertakt is, dode takken
scheiden van levende… Met het snoeisel van bomen en
struiken kan je een takkenwal maken. In deze natuurlijk
afscheiding vinden vogels, nuttige insecten en egels
een ideale schuilplaats. Buigzame takken of twijgen van
wilg, hazelnoot, tamme kastanje, es... zijn ideaal voor
vlechtwerk. Leg een laag houtsnippers of afgevallen
bladeren tussen planten en struiken. Het beperkt de
onkruidgroei en beschermt de bodem tegen barre
weersomstandigheden.

WIN 2 VRIJKAARTEN VOOR DE JAARBEURS
Kies ik best voor een compostvat of -bak? Welke tuinafvalbak is voor
mij geschikt? En in welke afvalzak hoort een aluminium schaaltje
thuis? Heb jij ook een vraag voor MIROM? Stel ze ons persoonlijk
tijdens de Roeselaarse jaarbeurs van 1 tot en met 11 november
2015 in EXPO Roeselare.

> Mail voor 26 oktober je naam en
adres naar communicatie@mirom.be
met
als
onderwerp
‘wedstrijd
jaarbeurs’ of stuur een briefje naar MIROM
Roeselare, Oostnieuwkerksesteenweg 121, 8800
Roeselare. De 15 winnaars worden persoonlijk
verwittigd.
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Download Recycle!

WORD JIJ ONZE NIEUWE
PROCESTECHNIEKER?
MIROM Roeselare verbrandt jaarlijks
65.000 ton restafval dat vooral afkomstig
is van huishoudens. De vrijgekomen warmte is een bron van
energie waarmee MIROM warmte en elektriciteit produceert.
Voor de bediening en het onderhoud van de verbrandingsinstallatie zijn we op zoek naar procestechniekers. Heb jij een
diploma HSTO (A2) elektriciteit, mechanica of elektromechanica? Solliciteer dan voor een job bij MIROM Roeselare. Meer
info op www.mirom.be.

Recycle! weet alles van afval. Waar staat de dichtstbijzijnde glasbol? Wanneer
zet ik het oud papier buiten? Waar blijf ik met mijn oude batterijen? De
antwoorden zitten in je broekzak, dankzij Recycle!
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Samen > Goed sorteren > Beter recycleren
In samenwerking met Bebat en Recupel

Midden december valt de
papieren ophaalkalender in
je bus. De kalender is ook
online te raadplegen op
www.mirom.be. Wie geen
kalender ontving, kan terecht bij de milieudienst. De
verkeerde kalender ontvangen? Contacteer MIROM
Roeselare op 051/26 03 19. Inwoners van Menen,
Wervik en Wevelgem bellen naar 056/52 81 30.

PROPERE
JEUGDBEWEGINGEN
VALLEN IN DE PRIJZEN
17 West-Vlaamse jeugdverenigingen haalden de
eindmeet van de Let’s do it tope campagne. Gedurende
het voorbije schooljaar hebben zij zich met hun leden
ingezet om de buurt van het lokaal zwerfvuilvrij te
houden. Ze creëerden kunstwerken, maakten een
afvaleiland op kamp, organiseerden afvalspelen… Op
basis van onder meer buurtengagement, originaliteit
en creativiteit werden de inzendingen beoordeeld.
De 6 verenigingen met de properste en de meest
geëngageerde buurt worden nu beloond met een
waardebon van 1.000 euro. De eervolle tweedes
gaan aan de haal met een waardebon van 250 euro.
Die prijs kunnen ze vrij besteden aan kampeer-,
renovatie- of spelmateriaal.
Voor de regio van MIROM zijn dit de winnaars:
KSA Marsipulami’s, Houthulst > 1000 euro
Chirorumbero, Rumbeke > 250 euro
Chiro Oltegoare, Moorsele > 250 euro
Chirojongens Sint-Paulus, Lichtervelde > 250 euro
Chiromeisjes, Gits > 250 euro

ENKEL NOG WITTE EN GELE
MIROM ZAKKEN VANAF
1 JANUARI 2016
Vanaf 1 januari 2016 worden enkel nog de witte
en gele MIROM restafvalzakken opgehaald. De
oude groene en oranje zakken met afvalsticker
worden dan niet meer meegenomen door de afvalophalers.
Heb je nog volle rollen oude MIROM zakken over? Dan kan
je deze mits opleg van het prijsverschil ruilen bij MIROM
Roeselare (Oostnieuwkerksesteenweg 121) en MIROM Menen
(Industrielaan 30) tot eind 2016. Enkel groene en oranje
MIROM zakken met de originele wikkel worden aanvaard.
Ook volledige afvalstickers van 0,30 cent kan je tegen geld
inwisselen bij MIROM Roeselare en MIROM Menen.
TIP > Heb je nog veel losse zakken over? Geef je zolder een
grondige opruimbeurt of misschien willen buren of familie er
wel enkele overnemen. Zo gaan deze zakken niet verloren.

OPGELET VOOR ILLEGALE
INZAMELAARS
Tegenwoordig halen heel wat nietgeregisteerde ophalers o.a. oud ijzer
en papier en karton aan huis op. Ze
kondigen vooraf hun ophaling aan met
een folder in de brievenbus. Deze ophalers werken niet in
opdracht van MIROM en werden niet aangewezen door het
gemeentebestuur. Zij werken illegaal en riskeren een boete.
Ga dus niet in op dergelijk aanbod. Bepaalde textielophalers
worden door de gemeenten wel erkend. Bij twijfel, neem
contact op met je gemeente.
Het komt ook voor dat afval voor huis-aan-huis inzameling
(zoals PMD en papier en karton) wordt meegenomen door
dievenbendes. Ze halen waardevolle materialen uit het afval
en dumpen de rest. Ben jij getuige van een ophaling door
een onbekende vrachtwagen of bestelwagen, dan kan je dit
melden aan MIROM op 051/26 03 50. Noteer zeker ook de
nummerplaat.

Colofon: de milieukrant is uitgegeven door MIROM Roeselare in samenwerking met jouw gemeente. V.U.: F. Dochy,
Oostnieuwkerksesteenweg 121, 8800 Roeselare. Contactpersoon: Goedele Osaer, 051/26 03 50, goedele.osaer@mirom.be.
Druk: Roularta Printing. Deze krant is gedrukt op milieuvriendelijk papier.

