MAGAZINE

n
e
e
r
o
o
v
Samen
st
m
o
k
e
o
t
e
j
afvalv ri
MIROM MAGAZINE - JULI 2022

Mirom Menen zegt
tegen sluikstort
en zwerfvuil

NEE

Mirom Menen blijft verder de strijd aangaan tegen zwerfvuil en sluikstort. De focus
ligt hierbij op het tegengaan van afval naast glasbollen. In 2021 kon Mirom Menen
195 gas-dossiers opstellen.
Mirom Menen zet twee gas-vaststellers en zeven camera’s in voor de strijd tegen zwerfvuil
en sluikstort. De focus ligt hierbij op het tegengaan van afval naast glasbollen, maar ook
ander openbaar domein en sluikstort op het recyclagepark komt aan bod.
We vinden nog altijd heel wat afval terug dat er niet
thuis hoort. Van lege kartonnen dozen tot speelgoed,
“Met heel wat afval
zakken restafval of zelfs een koelkast... De slogan
naast de glasbol kan je
terecht op het recyclage'Geen brol naast de glasbol' blijft helaas actueel.
park en vaak hoort het
Is de glasbol vol? Plaats je afval er dan niet naast,
zelfs thuis bij de gratis
maar verwittig onze diensten. Je vindt ons telefoongroene fractie”
nummer op elke glasbol.
Op basis van de hoeveelheid sluikstort bij de glasbollen bepalen we waar we een camera
plaatsen. Via de camerabeelden of gevonden identiteitsgegevens bij sluikstort kunnen we
een dossier opmaken dat bij positieve identificatie kan leiden
tot een boete van maximum 350 euro, opgelegd door de
gas-ambtenaar van de gemeente. In 2021 kon Mirom Menen
op die manier 195 gas-dossiers opmaken.
Het opstellen van camera’s is maar één van de manieren
waarop we sluikstort en zwerfvuil bij glasbollen willen
tegengaan. Zo zijn we volop bezig met het plaatsen van
ondergrondse glasbollen die voor minder sluikstort
zorgen én gaan we elke week langs bij alle glasbollen om
ze te ledigen of te poetsen.
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Vragen? Contacteer Mirom Menen
056 52 81 30 - www.mirom-menen.be

Kies jij ook voor GFT?
Vanaf 1 januari 2023 kan je het groenten-, fruit-, keuken- en tuinafval apart laten
inzamelen in een rolcontainer aan huis.

VANAF

2022 ➔ 2023

+

De restafvalzak bestaat nu nog
voor het grootste deel uit:
- Organisch-biologisch afval
(groeten-, fruit-, keukenafval …)
- Hygiënisch afval
- Overige afvalstoffen die niet
selectief ingezameld worden

Vanaf 2023 halen we
Inook
de restafvalzak:
In de GFT-rolcontainer:
groenten-,
fruit-,
- Hygiënisch afval
- Resten van fruit,
- Overige afvalstoffen
groenten, aardappelen,
keukenen tuinafval
die niet selectief
gekookt vlees en vis, ...
ingezameld worden
- Klein snoeiafval, gras,
aan huis op bladeren …

Wat verandert er
vanaf 2023?
- Mirom Menen gaat in Menen, Wevelgem en Wervik
van start met een aparte inzameling van groenten-,
fruit-, keuken- en tuinafval aan huis in rolcontainers.
- De containers zullen tweewekelijks geledigd
worden. De ophaling van je restafvalzak blijft wel
op wekelijkse basis.

Je bent niet verplicht om op het aanbod in te gaan.
Je kan ook je GFT afval zelf thuis composteren maar
bijvoorbeeld gekookt voedsel en broodresten is thuis niet
composteerbaar, maar mag wél in de GFT container.

Waarom we
GFT gaan
inzamelen?
45% van de inhoud van de
restafvalzak is GFT-afval.
Dankzij een aparte inzameling kunnen we het GFT
een tweede leven geven
als compost.
De kostprijs van GFT is
voor de burger 40 procent
goedkoper dan die van
restafval.

%

Hoeveel kost de inzameling
van mijn GFT?
We werken met een jaarabonnement voor een container.
Voor een container van 40 liter betaal je 20 euro per jaar,
een container van 140 liter kost 70 euro per jaar en een
container van 240 liter heb je voor 120 euro per jaar.
Is een GFT-rolcontainer te groot
voor jou of je gezin? Of woon je op
een appartement? Schrijf je dan
samen in met je buren of familie
en deel samen een container.

240 liter

€per120
jaar

140 liter

€
70
per jaar

40 liter

€
20
per jaar

Het is een bewuste keuze van Menen, Wevelgem
en Wervik om hierop in te
zetten.
De inzameling gebeurt
aan huis en is een bijkomende service omdat je
op die manier ook je tuinafval kan meegeven met
de ophaling en dus minder
vaak naar het recyclagepark moet langs gaan.

Ja, ik wil inschrijven!
Inschrijven kan vanaf 1 september 2022. Houd eind augustus alvast je brievenbus in de gaten, want dan krijg je alle
info over hoe je kan inschrijven voor de GFT-ophaling. De
ophalingen starten vanaf 1 januari 2023.

Wat met mijn tuinafvalbak?
Met de komst van de GFT-inzameling zetten we de bestaande inzameling van tuinafval in tuinafvalbakken aan huis stop vanaf 2023. Voor de huidige abonnees verandert er voor dit jaar nog
niets aan de ophalingen of sorteerregels. De tuinafvalbakken zijn uitsluitend bestemd voor de
ophaling van groenafval uit de tuin. Eind augustus zullen we al deze klanten contacteren met
de mogelijkheid om over te stappen naar de GFT-inzameling.

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

Afvalweetjes

BROODBALLETJES

ASBEST AAN HUIS OPGEHAALD

nodig

OVERAL WELKOM!

Moorsele

Gullegem

Wist je dat je als inwoner
WEVELGEM
Geluwe
van Menen, Wevelgem en
MENEN
Wervik welkom bent op
Lauwe
WERVIK
Rekkem
elk recyclagepark
van Mirom Menen?
Onze recyclageparken bevinden zich in Menen,
Lauwe, Gullegem Rijksweg, Gullegem Nijverheidslaan,
Wervik en Geluwe.

MMMM… VOEDSELRESTJES

oud brood
2 eieren
1 kopje melk
peper, zout, nootmuskaat (of andere
kruiden naar smaak)
1 eetlepel neutrale olie

aan de slag

- Leg broodkorsten op bakpapier op
een bakplaat in een oven van 150°C.
Laat het brood minimum een half uur
drogen tot het hard is. Vermaal de
korstjes tot paneermeel (bv. in keukenrobot of met deegrol)
- Klop 2 eieren met wat peper, zout en
nootmuskaat, en eventueel wat tuinkruiden naar smaak.
- Week het overgebleven brood (zonder
korstjes) in de melk, knijp dit uit en
meng de uitgeknepen bol met het
eiermengsel.
- Rol er balletjes van en haal ze door
het paneermeel.
- Bak de balletjes in een beetje neutrale
olie lichtbruin en serveer met warme
bouillon of soep.

Onlangs organiseerden we een workshop over koken
met voedselrestjes. Kon jij er niet bij zijn? We geven je
graag alvast één recept mee om een ‘lekker gerechtje’
te maken. Smakelijk!
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Asbest kan je nog steeds aan sterk verminderde tarieven
aan huis laten ophalen, zolang de voorraad strekt. Het is
ook mogelijk om asbest verpakt in doorschijnende plastic
folie aan te leveren op de recyclageparken van Menen,
Wervik en Gullegem Nijverheidslaan. Leef steeds de
veiligheidsvoorschriften na!

