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Bedankt voor
jullie vertrouwen!
Het eerste Mirom Menen Magazine van 2022 beginnen we graag met
een welgemeende dankjewel. Dankjewel aan onze inwoners voor jullie
vertrouwen in onze organisatie!
Als afvalintercommunale zijn we met Mirom Menen elke dag in de weer met
het ophalen en verwerken van jouw huishoudelijk afval. We hebben ophaaldiensten aan huis, zorgen voor een goede werking van onze recyclageparken,
sturen een afvalcoach op pad om mensen te helpen sorteren ... Het is onze
job die we met veel passie en toewijding doen. Het doet ons dan ook enorm
veel deugd dat uit een onderzoek blijkt dat heel veel inwoners ons werk
appreciëren.
Onlangs is er een onderzoek gevoerd naar de werking van alle Vlaamse afvalintercommunales. Uit die enquête leren we dat steeds meer Vlamingen weten
waar hun afvalintercommunale voor staat en dat men over het algemeen
tevreden is over de huis-aan-huisinzameling en werking van het recyclagepark. Met Mirom Menen krijgen we zelfs de hoogste tevredenheidsscore voor
de huis-aan-huisinzameling  en ook voor  de werking van het recyclagepark
behoren we tot de top van Vlaanderen.

KORT OP DE BAL SPELEN
Dat betekent echter niet dat we nu op onze lauweren gaan rusten. Alles
kan altijd beter. We beseffen dat het voor onze inwoners enorm vervelend
kan zijn als een restafvalzak om een of andere reden niet meegenomen
wordt of als er vragen zijn over wat de correcte sorteeroplossing is van
een product. Met Mirom Menen proberen we alvast dichtbij onze inwoners
te staan en altijd kort op de bal te spelen om een probleem zo snel mogelijk
op te lossen. Heb je een vraag of wil je een melding doen van iets? Je kan
ons altijd contacteren via 056 52 81 30, onthaal@mirom-menen.be
en www.mirom-menen.be.

Vragen? Contacteer Mirom Menen
056 52 81 30 - www.mirom-menen.be
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Hoe asbest herkennen?
De aanwezigheid van asbest in en rond woningen houdt gezondheidsrisico’s in.
Ook in onze regio zijn er nog te veel gebouwen waarvan de daken en
gevels bestaan uit asbestgolfplaten of -leien. Alle info over hoe je
asbest kan herkennen vind je alvast in onderstaande tekening.

Hoezo, ook

herbruikbare
spullen welkom
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op het recyclagepark?
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Jouw gemeente en Mirom Menen maken werk
van een versnelde afbouw van asbest. Het is nu
ook mogelijk om asbest thuis te laten ophalen.
Niet gratis, maar aan sterk gereduceerde tarieven.
Asbest mag je ook verpakt in doorschijnende
folie met een minimale dikte van 100 micron (dus
geen plastic zakje, maar stevige folie) aanleveren
op de recyclageparken van Menen, Wervik en
Gullegem (Nijverheidslaan).
Je kan alles ook nog eens nalezen
op www.mirom-menen.be

Heb je nog bruikbaar klein gerief staan dat
je niet meer gebruikt, zoals boeken, vinylplaten, decoratie, huisraad, speelgoed hobbyspullen en siervoorwerpen? Een bezoek aan
het recyclagepark is het ideale moment om
ze te schenken aan De Kringloopwinkel.
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1 BLOEMBAK: Vrij dunne bakken in asbestcement in diverse
vormen. Grijs, maar vaak ook
wit gekleurd.
2 GOLFPLAAT in asbestcement
van ongeveer 5 mm dikte. Lichtgrijs of gekleurd (zwart of rood).
3 GEVELLEIEN: Vlakke kunstleien in asbestcement.
4 GLASALTOEPASSINGEN:
Vlakke plaat in asbestcement
met een gladde harde bovenlaag. Uitgevoerd in verschillende kleuren. Vaak in keuken- en
badkamermeubelen.

5 AFDICHTINGSKOORD*: Wit
tot grijs pluizig koord. Valt zeer
gemakkelijk uiteen. Bij kachels
en verwarmingsketels vaak als
afdichting van schoorsteen,
uitlaat, ruit of deurtje gebruikt.
6 PLAASTERISOLATIE*:
Brokkelig plaaster rond verwarmingsleidingen met weinig tot
zeer veel vezels. Meestal omwikkeld met witte juten doek.
7 SCHOUWPIJP: Ronde of
vierkante buizen in grijs asbestcement. Vaak toegepast als
rookafvoer of voor verluchtingskanalen en afvalkokers.

Je vindt op de recyclageparken namelijk ook
bakken waarin je je herbruikbaar klein gerief
kan deponeren. De Kringloopwinkel komt deze
bakken regelmatig ledigen, sorteert en verkoopt
ze in haar winkels. De opbrengst investeren we in
sociale tewerkstelling.
Breng jij bij je volgende bezoek je herbruikbaar
klein gerief mee? Doe vooraf deze checks:
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8 ONDERDAKPLAAT: Dunne
roze, lichtgrijze of gele plaat in
asbestcement met cellulosevezels

11 IMITATIEMARMER: Plaat in
asbestcement, meestal zwart
met witte stipjes. Soms ook
lichtgrijs of wit.

9 DAKLEIEN: Vlakke kunstleien
in asbestcement. Grijs materiaal, maar aan de buitenkant
vaak zwart of rood gekleurd.

12 AFVOERBUIZEN EN GOTEN:
Ronde, meestal grijze buizen en
goten in asbestcement.

10 VENSTERDORPEL: Massieve
stukken asbestcement. Soms
grijs, maar meestal zwart
gekleurd.

13 VLOERTEGELS: Harde,
dunne, meestal gevlamde
tegels in asbesthoudend vinyl.
Breken bij buiging. Vaak bevestigd met asbesthoudende lijm.

* Dit moet je verplicht laten verwijderen door een erkende asbestverwijderaar.
Een lijst van erkende asbestverwijderaars vindt je online: surf naar
https://werk.belgie.be/nl/erkenningen/erkenning-asbest-bedrijven-erkend-voor-afbraak-verwijderingswerken
of scan deze QR-code.

Zijn de spullen nog in goede staat?   Lichte gebruikssporen zijn geen probleem, maar zaken die (erg)
beschadigd, gescheurd of kapot zijn, kunnen niet
meer verkocht worden en horen bij het afval.
Is alles nog compleet? Bij speelgoed bijvoorbeeld
is dat belangrijk.
Zorg ervoor dat zaken die bij elkaar horen, ook bij
elkaar blijven. Stop je spullen in een doos of zak.
Twijfel je ter plaatse op het recyclagepark?
Vraag dan hulp aan een parkwachter.

INZAMELMOMENTEN

Geen kapotte lampen
in de vuilbak!

GEKLEURD
GLAS

WIT
GLAS

Breng ze naar een Recupel punt en geef ze een nieuw leven.
Recupel-punten vind je onder meer op de recyclageparken van
Menen, Lauwe, Gullegem Nijverheidslaan, Wervik en Geluwe.

Recycle
Punt.
GEKLEURD
GLAS

WIT
GLAS

Meer info op recupel.be

We maken het extra
gemakkelijk om herbruikbare spullen te schenken
aan De Kringloopwinkel.
In het voor- en najaar
organiseren we inzamelmomenten per deelgemeente waarop je je
herbruikbaar klein gerief
kan brengen. We houden
je hiervan op de hoogte!

Wist je dat er ook een textielophaling
is aan huis? Je vindt alle data voor
de textielophaling aan huis in jouw
ophaalkalender en Recycle App.

We maken er iets moois van

We maken er iets moois van

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

Samen gaan we voor

minder voedselverspilling
In ons eerste Mirom Menen Magazine van het jaar willen we
graag ook onze aandachtspunten voor 2022 bekendmaken.
Ook dit jaar blijven we inzetten op onze slogan: samen voor
een afvalvrije toekomst en dat gaat samen met minder restafval en minder voedselverspilling.
Er komt nog steeds te veel recycleerbaar materiaal terecht in
onze restafvalzak of in het brandbaar grofvuil op het recyclagepark.
Dat blijkt uit een sorteeranalyse van afvalstoffenmaatschappij
OVAM. We kunnen onze afvalberg dus
verminderen door onder meer ons afval
beter te sorteren. Heb je vragen over
Vanaf 2023 halen we ook
het correct sorteren van
afval? Je kan
groenten-, fruit-, keukenonze afvalcoach contacteren
en tuinafvalvia
aan huis op
afvalcoach@mirom-menen.be of
via 056 52 81 30.

KOKEN
MET RESTJES
De hoeveelheid restafval
verminderen door GFT
apart in te zamelen is
één ding, maar je kan
altijd nog een stapje
verder gaan: minder
voedsel verspillen.
Daarom organiseren
we op 30 maart een
gratis online infosessie
van Vlaco: Tips tegen
voedingverlies: ‘Koken
met restjes’. Inschrijven
voor deze sessie kan
via communicatie@
mirom-menen.be.

OPLOSSING
Zo’n 40 procent van restafval bestaat
uit bio-organisch afval. Met een deel
hiervan zoals groenten en fruit kan
je nu al terecht in een compostbak
Geef zeof gratis af op het recyclagepark.
-vat, maar vanaf 2023 voorzien we een
oplossing die voor iedereen haalbaar is:
de ophaling van groenten-, fruit-,
Onder alle deelnemers
keuken- en tuinafval (GFT) aan huis.
verloten
ook enkele
Geen
idee
wat
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aanvangen
In ons volgende magazine kom je er
exemplaren van het
met
je
oude
matras?
alles over te weten!
boek Red de restjes!
Geef ze gratis af op het recyclagepark.

Geen idee wat je moet aanvangen
met je oude matras?

GFT
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Geef ze gratis af op het recyclagepark.
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Geef ze gratis af op het recyclagepark.

De Vlaamse overheid moedigt de recyclage van oude matrassen
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Snij
de matras niet in stukken en breng ze vooral droog binnen.
De Vlaamse overheid
moedigt de recyclage van oude matrassen aan zodat deze niet langer op het milieu wegen.
HOU REKENING
Van zodra je een oude matras vervangt, breng je deze zo snel mogelijk naar het recyclagepark.
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REGELS:
.
liggen. BELANGRIJK:
je kan je oude matras gratis afgeven op het recyclagepark
DROOG
Overigens bij de aankoop van een nieuwe matras aanvaarden sommige
verkopers gratis je oude exemplaar.

DROOG

De Vlaamse overheid moedigt de recyclage van oude matrassen aan zodat deze niet langer op het milieu wegen.
Van zodra je een oude matras vervangt, breng je deze zo snel mogelijk naar het recyclagepark.
Snij de matras niet in stukken en breng ze vooral droog binnen. Laat ze dus niet dagenlang buiten in weer en wind
liggen. BELANGRIJK: je kan je oude matras gratis afgeven op het recyclagepark
.
Overigens bij de aankoop van een nieuwe matras aanvaarden sommige verkopers gratis je oude exemplaar.
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Dit magazine is uitgegeven door Mirom Menen in samenwerking met jouw gemeente.
V.U.: Stan Roose, Industrielaan 30, 8930 Menen
De Vlaamse overheid moedigt de recyclage van oude matrassen aan zodat deze niet langer op het milieu wegen.
Van zodra je een oude matras vervangt, breng je deze zo snel mogelijk naar het recyclagepark.
Snij de matras niet in stukken en breng ze vooral droog binnen. Laat ze dus niet dagenlang buiten in weer en wind
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