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WARMTENET VAN MIROM BREIDT UIT
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Al geruime tijd verwarmt MIROM Roeselare openbare gebouwen, bedrijven en particuliere
woningen met restwarmte. Binnenkort wordt het warmtenet uitgebreid met 1.250 extra
woningen, OCMW-gebouwen, diverse scholen en AZ Delta (campus Brugsesteenweg).
ENERGIERECUPERATIE
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MIROM verbrandt jaarlijks 65.000 ton restafval dat
afkomstig is van huishoudens. De restwarmte die
vrijkomt bij het verbrandingsproces gaat niet verloren.
Een deel van de vrijgekomen warmte zet MIROM om
in elektriciteit, genoeg om 5.000 gezinnen van stroom
te voorzien. Een ander deel wordt gebruikt voor het
warmtenet. Via ondergrondse buizen genieten onder
meer de REO-veiling, CC de Spil, het Spillebad en serrebedrijven in Oostnieuwkerke van deze duurzame
warmte. De hoeveelheid energie die MIROM aan
deze gebouwen levert heeft het equivalent van zo’n 3
miljoen liter stookolie.

UITBREIDING
Sinds enkele jaren zijn ook particuliere woningen op
het warmtenet aangesloten (bv. residentie Zilverberg
en de verkaveling aan Licht en Ruimte). Eind 2013 sloot
MIROM een overeenkomst met Eandis om de nieuwe
woonzone langs de Gitsestraat-Honzebroekstraat
te voorzien van warmte. Ook de toekomstige KMO-

zone in de Oostnieuwkerksesteenweg zal van het
warmtenet gebruikmaken. Vanaf 2016 breidt MIROM
het warmtenet uit naar de glastuinbouwcluster
Roeselare West. Via dit warmtenet zal 20 hectare aan
tuinbouwserres verwarmd worden.

GROOTSTE WARMTENET
Binnenkort wordt de bestaande leiding afgetakt naar
de Ronde Kom. “Dit wordt een nieuwe hoofdader
van 3,5 kilometer door het hart van de stad. Op deze
aftakking sluiten we o.a. 240 nieuwe woningen van
Het Laere, diverse scholen, grote OCMW-gebouwen
en de stadscampus van AZ Delta aan. Met deze
investering van 4 miljoen euro kunnen we jaarlijks 5
Olympische zwembaden vol stookolie recupereren”,
vertelt technisch directeur Koen Van Overberge.
In totaal zal het warmtenet 30 kilometer leidingen
tellen. Met deze uitbreiding wordt het warmtenet het
grootste in Vlaanderen en zal stad Roeselare 15.000
ton CO² minder uitstoten.

28 APRIL
5 MEI

JOB
EVENT
MAAK KENNIS MET
DE JOBS BIJ MIROM
> Procestechnieker voor de
verbrandingsoven in Roeselare
Heb je een HSTO (A2) diploma in een technische
richting (bv. elektriciteit of mechanica)?
Schrijf je in voor een rondleiding in de
verbrandingsinstallatie en ervaar zelf
wat de job van procestechnieker inhoudt.

> Afdelingshoofd techniek en
logistiek voor de site in Menen
MIROM Menen zoekt een industrieel ingenieur
of master in een technische richting om leiding
te geven aan de afdelingen techniek en logistiek.
Ook ben je verantwoordelijk voor het beheer van
het voertuigenpark, de terreinen, gebouwen en
uitrusting.

COLLEGA’S
GEZOCHT
M/V

MIROM Menen:

• Administratief medewerker (Bachelor)
• Afdelingshoofd techniek en logistiek (Master)
Werkplaats: Industrielaan 30, 8930 Menen

MIROM Roeselare:

• Procestechniekers (A2)
Werkplaats: Oostnieuwkerksesteenweg 121, 8800 Roeselare
> Meer info op www.mirom.be/vacatures

> Administratief medewerker
voor de site in Menen
Een allround administratieve functie (bachelor)
binnen de dienst recuperatie van MIROM Menen.
Kom op 28 april of 5 mei langs tussen
18u en 20u en maak vrijblijvend kennis
met deze jobs. Locatie: MIROM Roeselare,
Oostnieuwkerksesteenweg 121, Roeselare.
Inschrijven via www.mirom.be.

Misschien heb je het al opgemerkt: de website
van MIROM is grondig vernieuwd en opgefrist.
Op www.mirom.be vind je alles over afvalophaling,
sorteren en thuiscomposteren. Ook een ophaling
van groot huisvuil of tuinafval kan je online aanvragen.

WIL JE INFO OP MAAT?
Geef je adres in op de homepage en ontdek:
• wanneer er afvalophaling is in jouw straat
• waar de dichtstbijzijnde glasbol staat
• wat de openingsuren zijn van
het recyclagepark
• waar je afvalzakken kunt kopen
Leerkrachten en verenigingen kunnen op de website
terecht voor sorteeroplossingen en educatief materiaal. Ook als je de website bezoekt via een smartphone of tablet word je vlot bediend. Alle schermen
passen zich meteen aan volgens het scherm van je
mobiele toestel.
De website wordt regelmatig aangevuld met nieuwe
info. Neem dus af en toe een kijkje op onze website. Wil je helemaal up-to-date blijven
over de laatste afvalnieuwtjes? Abonneer je
dan op de digitale nieuwsbrief of surf naar
www.facebook.com/MIROM.be.
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HOE JE

PAPIER & KARTON

EEN STUKJE TOUW
LOST DIT PROBLEEM
METEEN OP!

HOE ZIT DAT NU MET DAT

PLASTIC POTJE?

AANBIEDEN?

EEN HANDIG VRAGENLIJSTJE
Twijfel jij ook nog over welke plastic verpakkingen in de PMD-zak thuishoren?
Beantwoord dan onderstaande 3 vragen. Antwoord je 3 keer JA, dan mag je plastic afval in de PMD-zak.

• Berg je papier op in een stevige kartonnen doos of bind
het samen met natuurtouw. Gebruik geen tape,
metaaldraad of plastic koord.

Is het voorwerp een
plastic verpakking?

• Maak handelbare pakketjes van max. 15 kg.

Heeft het de vorm
van een fles of flacon?

JA

Is de verpakking
helemaal leeg?

JA

JA

• Beperk de hoeveelheid.
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• Plaats het papier en karton de avond voor ophaling
op de stoep voor je deur.

PLASTIC VOORWERPEN GETEST

DE OPHALER CONTROLEERT
Het is een plastic verpakking in de vorm van een fles. Dit is PMD.

Heb je teveel papierafval buiten geplaatst of het papier los
aangeboden, dan krijg je een bericht van de ophaler in de bus.
Daarop staat hoe het beter kan. Volg deze instructies bij de volgende ophaalbeurt.

Het is een plastic verpakking, maar het heeft niet de vorm van een fles.
Dit is restafval.

BEDRIJF OF HANDELAAR?
Het is een plastic verpakking in de vorm van een fles. Dit is PMD.

Heb je grote hoeveelheden papier en karton? Vraag aan de leverancier om het verpakkingsmateriaal terug mee
te nemen of breng je papierafval gratis naar een diftarpark in Houthulst, Roeselare, Torhout, Menen, Wervik,
Wevelgem of Wingene. Toegang enkel mogelijk met je identiteitskaart en een toegangsbadge. Deze badge kan je
aanvragen via de milieudienst of op www.mirom.be. Is er nog geen diftarpark in jouw gemeente? Informeer bij de
milieudienst naar de voorwaarden voor de aanvoer van bedrijfsafval.

• Papieren zakken en kartonnen dozen
• Boeken, kranten, tijdschriften, folders, enveloppen
• Schrijf- en printpapier

•
•
•
•
•
•

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

Het is een plastic verpakking, maar het heeft niet de vorm van een fles.
Dit is geen PMD. Met plastic folies kan je ook terecht op het recyclagepark.

Welk afval mag
wél in de PMD-zak?
Bezorg ons de juiste nummers
samen met je naam en adres
voor 30 april via communicatie@
mirom.be. Onder de juiste inzendingen
verloot MIROM 20 microvezeldoekjes gemaakt uit
gerecycleerde plastic flessen.
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PMD?

P

lastic flessen en flacons

M
D

rankkartons

etalen verpakkingen

Zorg bij het sorteren
dat de verpakkingen
volledig leeg zijn.
Verpakkingen met
deze symbolen zijn
geen PMD. Breng ze
naar het recyclagepark.

VEILIGE AFVALINZAMELING
DANKZIJ JOUW HULP
Dagelijks gaan tientallen ophalers en chauffeurs de baan op om afval op te halen. Veelvuldig bukken, zware
zakken heffen, vele kilometers stappen ... fysiek is het een zware job. Tijdens de ophaalronde moeten ze ook de
nodige aandacht hebben voor het drukke verkeer. Met jouw hulp houden we het veilig.

MET WELK BOUWAFVAL KAN JE
TERECHT OP HET RECYCLAGEPARK?
Bij verbouwingswerken komt er heel wat afval vrij. 85% van dit bouwafval kan na recyclage opnieuw gebruikt
worden als grondstof voor nieuwe bouwmaterialen. Breng bouwafval altijd gesorteerd naar het recyclagepark.
Je vindt er aparte containers voor de verschillende afvalfracties. Voor grote hoeveelheden bouw- en sloopafval is
het vaak voordeliger om een container te huren bij een erkende afvalverwerker.

STEENPUIN
MATIG JE SNELHEID
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De afvalophalers stellen alles in het werk om hun job veilig uit te
voeren. Tijdens de spitsuren proberen ze centrumstraten, scholen en
andere drukke plaatsen te vermijden. Ook dragen ze fluorescerende
kledij om beter gezien te worden. Toch hebben de ophalers hun
veiligheid niet volledig in handen. Hou het hoffelijk en matig je
snelheid als je een ophaalwagen nadert. Afvalophalers steken
vaak de straat over. Wees dus voorzichtig als je een ophaalwagen
voorbijsteekt.

GEEN GEVAARLIJK AFVAL IN DE AFVALZAK
Ook bij het inzamelen van afval ligt het gevaar op de loer.
Hou rekening met deze richtlijnen:
• Verpak scherpe voorwerpen goed in bv. krantenpapier of andere 		
verpakkingen. Glas, lampen (ook gloeilampen), aardewerk en andere
breekbare zaken horen thuis op het recyclagepark.

VLAK GLAS
vensterglas, spiegels, gelaagd glas,
ruiten zonder kader, douchedeur met
fijne afboording…

GIPSAFVAL
witte en groene gipsplaten,
gipsblokken, gipspoeder in zakken

HARDE PLASTICS

• Maak het niet te zwaar. Voor zowel de restafvalzak als een pakket
papierafval geldt een maximum toegelaten gewicht van 15 kg.

> Niet op het recyclagepark van Dadizele, Gits,
Gullegem (Rijksweg), Hooglede, Lichtervelde,
Poelkapelle, Rumbeke en Zonnebeke.

HOUTAFVAL
steunbalken, raamkozijnen en andere
behandelde of onbehandelde zaken,
spaan- en multiplexplaten, MDF…

NIET RECYCLEERBAAR AFVAL
cellenbeton, keramische tegels, porselein,
lavabo (kranen demonteren,
wc (spoelsysteem demonteren),
leemplakwerk, vuurvast glas,
houten plaat met spiegel of tegels,
emmer vol cement...

2. Ook ander klein recycleerbaar afval zoals batterijen, textiel, plastic folies en
bloempotjes gooi je niet in de restafvalzak. Verzamel dit afval voor een volgend
bezoek aan het recyclagepark.
3. Composteer groente-, fruit- en tuinafval thuis in een bak of vat.
4. Gebruik kleine afvalzakken voor zware afvalsoorten zoals kattenbakvulling,
mest, as, luiers…

> Het hout moet ontdaan zijn van ijzer, plastic of
andere materialen.

AARDE
zuivere aarde vrij van steenpuin
en niet verontreinigd

DIEETTIPS VOOR JE RESTAFVALZAK:
1. Sorteer optimaal.
PMD, glas, papier en karton horen niet thuis in de restafvalzak.

> Niet op de recyclageparken van Hooglede, Gits,
Koekelare, Kortemark, Lichtervelde en Zonnebeke.
Deponeer je gipsafval op deze parken in de container
van brandbaar afval.

PVC buizen, plastic rolluiken, plastic
raamprofielen, plastic wandbekleding…

• Geef geen ontplofbare, licht ontvlambare en giftige stoffen mee.
• Stop nooit injectienaalden in de PMD- of restafvalzak. Breng ze in een
naaldcontainer (verkrijgbaar bij de apotheker) naar het recyclagepark.

bakstenen, betonpuin, marmer, arduin,
graniet, dakpannen, stoepdallen,
cementgebonden tegels, zand,
stabilisé, aarde gemengd met
steenpuin…

ASBESTCEMENT
Enkel hechtgebonden asbest
(=de vezels zitten in het draagmateriaal
verankerd). Bv. golfplaten, bloembakken,
schouw, regenpijp, dak- en gevelleien…
> Op de recyclageparken van Menen, Wervik en Gullegem
(Nijverheidslaan) ben je verplicht om asbestafval verpakt in
doorzichtige folie aan te brengen. Heb je thuis geen folie,
dan kan je een plastic zak aankopen op het recyclagepark
(1,15 euro/stuk). Asbestcement wordt niet aanvaard op de
parken van Gits, Lauwe, Geluwe en Gullegem (Rijksweg).

> Enkel op de parken van Roeselare, Torhout, Menen,
Lauwe, Wervik, Geluwe en Gullegem (Rijksweg en
Nijverheidslaan). Op de andere parken deponeer je
beperkte hoeveelheden aarde bij niet recycleerbaar
afval.

Wees voorzichtig! Bevochtig vooraf het materiaal en zorg dat
het niet breekt tijdens de afbraakwerken. Zo voorkom je dat
de gevaarlijke asbestvezels vrijkomen. Contacteer een erkend
asbestverwijderaar voor moeilijk te verwijderen asbestafval.

Informeer vooraf bij de milieudienst van je gemeente naar de voorwaarden.
Inwoners van Menen, Wervik en Wevelgem informeren bij MIROM Menen op 056 52 81 30.
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HULP NODIG BIJ HET OPRUIMEN
VAN ZWERFVUIL?

?

VRAAG VAN EEN INWONER:
“Ik wandel graag met mijn hond. Op mijn traject zie ik heel wat zwerfafval
liggen. Ik erger me hieraan en wil graag een handje toesteken om het
proper te houden. Hoe pak ik dit aan?”
– Lore V. uit Merkem

>

BESTE LORE,

8
			

Heel wat West-Vlaamse vrijwilligers houden hun buurt al proper en sloten zich aan bij
‘Let’s do it in de vuilbak’. Ook jij kan je registreren op www.letsdoitindevuilbak.be.
Selecteer een of meerdere stukjes grond die je net wil houden en kies of je eenmalig
of langdurig wil opruimen. Ook kan je eventueel je buren, vrienden of vereniging
aansporen om mee de klus te klaren. Als je dit wenst kan je opruimmateriaal
aanvragen. De gemeente laat weten wanneer en hoe het afval wordt opgehaald.
Alvast bedankt voor je engagement!

GEZOCHT: GASTHEER OF GASTVROUW
VOOR COMPOSTPARTY
Wil je composteren maar weet je niet hoe er aan te beginnen? Of zit je
met een compostprobleem? De compostmobiel met compostmeester
staat vertrekkensklaar om bij jouw thuis in onvervalste tupperware
stijl het compostverhaal te brengen voor jou en je vrienden, buren,
collega’s of familie. Als gastvrouw/gastheer krijg je een leuk geschenk en de toehoorders
ontvangen een kleine attentie. Ook verenigingen en bedrijven kunnen voor een compostparty
beroep doen op MIROM. Stuur voor eind april jouw gegevens naar communicatie@mirom.be
en wie weet organiseer jij binnenkort een compostparty.

START TO COMPOST IN 2 SESSIES
Door thuis je groente-, fruit- en tuinafval te composteren bespaar je heel wat afvalzakken en ritten naar het
recyclagepark. In 2 sessies leer je de knepen van het vak. De infosessies zijn gratis en gaan door in Roeselare.
Inschrijven voor 21 april via www.mirom.be.
> 23-04-2015 | 19u-21u30 | MIROM Roeselare, Oostnieuwkerksesteenweg 121, Roeselare:
Het abc van thuiscomposteren
> 28-04-2015 | 19u-21u30 | Runenstraat 40, Roeselare: Composteren in de tuin, zelf aan de slag

INFOSESSIE GRASBEHEER MET DEMO MULCHMAAIEN
Hoe kan je je grasmaaisel beperken en zelf verwerken? Je maakt kennis met de mulchmaaier, maar ook alternatieven
zoals traaggroeiend gras komen aan bod. Inschrijven voor 6 mei via www.mirom.be.
> 12-05-2015 | 19u | Kerelsplein, Acaciastraat 6, Roeselare

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.
Lay out: Beeldburo. Druk: Delabie. Deze krant is gedrukt op milieuvriendelijk papier.

