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Antwoord op

jouw afvalvragen
Welkom bij de eerste editie van jouw Mirom Menen Magazine!
Als afvalintercommunale Mirom Menen willen we je graag
geregeld op de hoogte houden van alle nieuwtjes over onze
werking. Verwacht je dus aan heel wat afvalweetjes, sorteertips en reportages. Bovendien maak je alvast kans op een
gratis compostvat.
Mirom Menen is een samenwerkingsverband tussen Menen,
Wevelgem en Wervik. De drie buurgemeenten werken via Mirom
Menen een gezamenlijk afvalbeleid uit. Dat afvalbeleid bevat heel
wat aspecten: van het beheer van de zes recyclageparken tot het
plaatsen en ledigen van meer dan 300 glasbollen in de regio én
het ophalen en verwerken van zo’n 30.000 (!) restafvalzakken per
week.

VRAAG RAAD AAN AFVALCOACH
Met Mirom Menen gaan we echter een stap verder. Het is ons doel
om te samen met jullie te werken naar een afvalvrije toekomst.
Samen met onze gemeenten en jullie – onze inwoners – gaan
we aan de slag om beter te sorteren, afval te voorkomen door
duurzame alternatieven aan te bieden en om  de restafvalberg
te verkleinen.  Met ons onthaal, onze parkwachters op de
recyclageparken én onze afvalcoach bieden we je heel graag
een antwoord op al jouw afvalvragen. Onze afvalcoach Geert
heb je wellicht al eens gezien met een stand op de markt,
op het recyclagepark, een bezoek aan een school of met
wat uitleg bij jouw thuis. Heb je vragen over afval? Bel naar
056 52 81 30 of mail naar afvalcoach@mirom-menen.be.
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Vragen? Contacteer Mirom Menen
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Wat mag erin? Kleding en accessoires (riemen, tassen, schoenen
per paar), beddengoed (hoofdkussens, slaapzakken, lakens, dekens),
keuken- en badkamertextiel (hand- en theedoeken, schorten, washandjes), woningtextiel (tafelkleden, gordijnen, zetelhoezen), speelgoedknuffels
Wat mag er niet in? Tapijten, matrassen, zetelkussens, nat en/of
besmeurd textiel

In de textielcontainer
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Recyclagepark
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textielcontainer dan je denkt

In de glasbol
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Recyclagepark of
thuiscomposteren
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Uit een analyse van de restafvalzak blijkt dat
AFV
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er nog veel materialen inzitten die er niet in
thuishoren. Hiernaast vind je alvast enkele mooie
voorbeelden. We gaan dus de strijd aan met het
restafval en plannen daarvoor ook enkele acties.
Er komen extra sensibiliserende controles op het
brandbaar grofvuil op het recyclagepark, we gaan
grotere hoeveelheden afval afkomstig van bedrijven
dat aan huis wordt opgehaald onderzoeken,
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composteren promoten …
Goed sorteren kan je dus geld besparen, het
geeft producten een tweede leven én het is beter
voor het milieu. Ga de uitdaging aan en probeer
een kleine restafvalzak te gebruiken in plaats van
een grote. Heb je zelf tips of ideeën om afval beter
te sorteren of te voorkomen? Deel je verhaal op
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communicatie@mirom-menen.be.
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Thuiscomposteren
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Zijn we op vlak van sorteren goed bezig bij Mirom
Menen? Dat is een vraag die we het best kunnen
beantwoorden als we onze cijfers vergelijken
met die van alle andere steden en gemeenten
in Vlaanderen. Als we kijken naar de inzamel-
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BOVEN VLAAMS GEMIDDELDE

cijfers van al het recycleerbaar afval (PMD, glas,
papier en karton, textiel…) scoren we met onze
drie gemeenten samen zelfs iets beter dan het
Vlaamse gemiddelde. Met andere woorden:
op vlak van sorteren doen jullie het best goed!
Helaas is er ook één grote maar. Als we ook de
vergelijking maken met de cijfers voor het inge- ENTEN EN FRU
O
I
zamelde restafval, blijken die een pak hoger te R
liggen dan het Vlaamse gemiddelde. Er komt dus
toch nog té veel recycleerbaar materiaal terecht
in onze restafvalzak.

T

Laat ons een kleine sorteerquiz houden. Waar
hoort een leeg botervlootje in thuis? Een chipszakje? Een snoepzakje? Een bloempotje?
Het antwoord is bij alle vier hetzelfde: in de
blauwe PMD-zak en dus niet bij het restafval.
De uitbreiding van de blauwe PMD-zak is één van
de oplossingen om onze afvalberg te verminderen.
Bijna alles uit de PMD-zak kunnen we recycleren
en op die manier een tweede leven geven. Restafval gaat dan weer naar de verbrandingsoven.
Minder restafval inzamelen is niet alleen een
goede zaak voor het milieu, maar ook voor jouw
portefeuille. De rekening is snel gemaakt: een
grote restafvalzak kost 1,60 euro, terwijl je voor
een PMD-zak die zelfs nog iets groter is ‘maar’
0,15 euro betaalt.

Uitgebreide sorteerinfo vind je op de
sorteerwijzer van
je ophaalkalender.

Bij een analyse van een restafvalzak vinden we heel wat
recycleerbaar afval terug. Hieronder enkele voorbeelden van
materialen die er eigenlijk niet in thuishoren. We geven graag
mee hoe je ze wel kan laten genieten van een tweede leven.

Beginnen doen we met goed nieuws: de afgelopen jaren slaagden Menen, Wevelgem en Wervik
erin om minder restafval in te zamelen. We zijn dus op de goede weg om onze afvalberg terug
te dringen, maar het kan nog veel beter.

Uitdaging: ruil een
grote restafvalzak in
voor een kleine. Het
bespaart je geld en is
beter voor het milieu.
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DIT HOORT NIET THUIS IN DE RESTAFVALZAK

Matrassen gratis
op recyclagepark

Voortaan kan je afgedankte matrassen gratis inleveren op het recyclagepark.
Dat is een gevolg van het feit dat producenten nu verantwoordelijk zijn voor de
verwerking van afgedankte matrassen. Vanaf juli zullen verwerkers de matrassen
kunnen ontmantelen en gedeeltelijk recycleren. Wie langskomt op het recyclagepark met
een matras, moet geen rode groep meer kiezen. Er is een speciale knop op het beginscherm
voorzien om aan te geven dat je een matras bij hebt.

Vragen? Contacteer Mirom Menen
056 52 81 30 - www.mirom-menen.be

* enkel voor particulieren

Asbestophaling

aan huis

Laat je asbest ophalen aan sterk verminderde
tarieven* en zolang de voorraad strekt.
Asbest in en rond woningen houdt gezondheidsrisico’s in. Jouw gemeente en Mirom Menen
maken werk van een versnelde afbouw van
asbest.  Het is nu ook mogelijk om asbest thuis
te laten ophalen aan sterk gereduceerde tarieven
dankzij de tijdelijke ondersteuning van Vlaanderen.
Zelf aan de slag?
Surf vooraf naar
www.asbestinfo.be

Asbest mag je ook verpakt
in folie aanleveren op de
recyclageparken van Menen,
Wervik en Gullegem (Nijverheidslaan).

HOE GA JE TE WERK ?
- Koop op het recyclagepark je plaat- of kuubzakken.
- Vul deze zelf met jouw asbestgolfplaten, asbestcementleien of andere asbestmaterialen.
- Nadien komt Mirom Menen de zakken ophalen.
Voor meer info, contacteer Mirom Menen
(056 52 81 30 of onthaal@mirom-menen.be)

Los het woordraadsel op en

win een compostvat
Mail de oplossing van het kruiswoordraadsel voor 31 maart naar
communicatie@mirom-menen.be of stuur ze op naar Mirom Menen,
Industrielaan 30, 8930 Menen. Maak zo kans op één van de drie compostvaten met beluchtingsstok (t.w.v. € 30) die we verloten onder de correcte
inzendingen. De winnaars worden persoonlijk op de hoogte gebracht.
Waar kan je oude en

> versleten kledij deponeren?
> Glazen flessen en bokalen gooi je in een …
Wat mag je sinds 1 januari gratis

> naar het recyclagepark dragen?

> Waar kan je terecht met je Klein Gevaarlijk Afval?
Hier kan je langs gaan om je spulletjes

> een tweede leven te geven.

Welk soort afval willen we zo veel

> mogelijk vermijden en verminderen?
> Dit bouwmateriaal kan je laten ophalen aan huis aan sterke kortingstarieven.
> In hoeveel recyclageparken van Mirom Menen ben jij welkom?
Vanaf 5 april
verschijnt de
oplossing op
onze website.

Wat is de naam van de app waarmee je je

> ophaalkalender kan zien op je smartphone?
> Wat is de voornaam van de afvalcoach van Mirom Menen?
> Waarvoor staat de D in PMD?

Vragen? Contacteer Mirom Menen 056 52 81 30 - onthaal@mirom-menen.be
www.mirom-menen.be - Volg ons op Facebook: Mirom Menen
Dit magazine is uitgegeven door Mirom Menen in samenwerking met jouw gemeente. V.U.: Stan Roose, Industrielaan 30, 8930 Menen

