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Diftar in jouw gemeente 
•  In Houthulst, Koekelare, Menen, Roeselare, Torhout, Wervik, Wevelgem, Wingene en Zonnebeke 

wordt het diftarsysteem al toegepast. Lichtervelde hanteert een eigen diftarsysteem. 
•  In Moorslede en Staden zijn de werken volop aan de gang. De nieuwe parken openen dit najaar. 
•  In Kortemark starten de werken binnenkort. 
•  In Langemark-Poelkapelle starten de werken ten vroegste eind dit jaar. 
• Voor Hooglede is de timing nog niet gekend. 
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EEN VLOT BEZOEK AAN  
HET DIFTARPARK BEGINT THUIS

eID Neem je identiteitskaart (eID) altijd mee. 
Die heb je nodig om je aan te melden aan de ingang

Sorteer je afval in de auto volgens de 3 afvalgroepen. De rode groep 
moet je eerst lossen, dus zorg dat je die gemakkelijk kunt uitladen.

Plan je bezoek, als dat kan, op 
een werkdag. Zo vermijd 
je de drukte van het weekend.

Te voet of met de fiets? Dat kan, meld je aan met je 
identiteitskaart en druk dan op de daartoe voorziene knop 
van de weegbrug. Pas dan sta je veilig op de weegbrug.

  Oranje groep (eerste 1.000kg gratis)

  Rode groep3
2

  Groene groep (gratis)  

  Rode groep (brandbaar afval per kg)1

Tip

Tip
Betalend afval mee? Vergeet niet om cash geld of je bankkaart mee 
te brengen. Via de betaalautomaat kan je er ook voor kiezen om een 
bepaald saldo op te laden. Handig bij regelmatige bezoeken! 

Tip

VOORZICHTIG MET ASBEST

Benieuwd hoe een bezoek  
aan het diftarpark verloopt?  

Bekijk het filmpje op  
www.mirom.be

Het is algemeen geweten dat asbest schadelijk is voor de gezond-
heid. Maar als je veilig met asbest omspringt, is er weinig gevaar.  
De belangrijkste regel is: voorkom stof! Deze tips helpen je op weg:

• Gebruik altijd een stofmasker (type P3) en wegwerphandschoenen
• Bevochtig vooraf het materiaal
• Gebruik geen slijpschijven of boormachines
• Breek het materiaal niet of zo weinig mogelijk

Ook veilig op het recyclagepark
Op het recyclagepark is er een aparte inzameling van asbesthoudend 
materiaal. Enkel hechtgebonden asbest is toegelaten. Dit wil zeggen 
dat de vezels vastzitten in het draagmateriaal. Deponeer het materiaal 
voorzichtig in de container en breek het niet. Op de recyclageparken 
van Menen, Wervik en Gullegem (Industrielaan) 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). 

Met ongebonden asbestvezels kan je niet terecht op het recyclagepark. 
Laat ongebonden asbest, moeilijk te verwijderen asbest of verweerde 
asbest verwijderen door een gespecialiseerd bedrijf. Surf naar  
www.asbestinfo.be voor een lijst van erkende asbestverwijderaars.

Hiernaast staan enkele bekende voorbeelden, maar asbest kan je ook 
vinden in imitatiemarmer, vloertegels, vloerbedekking...

Waar tref je asbesthoudend materiaal aan? 

Golfplaten Afvoerbuizen 

Bloembakken Regenpijp 

Dak- en gevelleien  Schouwstukken  
en verluchtingsbuizen  



Smeerolie, frituurolie, batterijen en lampen. Het 
zijn stuk voor stuk gevaarlijke goedjes die er vaak 
in slagen om na gebruik te ontsnappen. Via de 
gootsteen, het toilet of tussen het restafval vinden 
ze hun weg naar het milieu waar ze heel wat 
schade kunnen aanrichten.  

Als de gesmeerde bliksem naar het recyclagepark
Smeerolie kan wonderen doen voor je auto, motor 
en grasmachine, maar helaas niet voor ons milieu. 
Een druppel smeerolie kan maar liefst 1.000 liter 
water vervuilen. Vang de gebruikte olie daarom 
op in een gesloten pot of fles, meng hem niet met 
andere vloeistoffen en breng de olie gratis naar het 
recyclagepark. www.valorlub.be

Batterij gezocht
Een gemiddeld gezin heeft zo’n 14 lege batterijen 
in huis. Ze blijven maar al te vaak rondslingeren of 
belanden uiteindelijk bij het restafval. Terwijl je ze 
op meer dan 20.000 inzamelplaatsen kunt binnen-
brengen. Niet alleen op het recyclagepark, maar 
ook in je supermarkt, doe-het-zelf-zaak of andere 
instellingen. En wist je dat ook afgedankte batte-
rijen van een elektrische fiets ingezameld worden 
door Bebat? www.bebat.be

Frietje op? Laat je rijden!
Wist je dat gebruikte frituurvet-
ten en –oliën verwerkt worden 
tot biodiesel? Het enige wat jij 
daarvoor hoeft te doen is de 
vetten of oliën, nadat je hebt 
genoten van die lekkere frietjes, 
in een plastic fles gieten en ze 
gratis naar het recyclagepark te 
brengen. www.valorfrit.be

Het licht gezien? 
Lampen in je restafvalzak of bij het glasafval? 
Geen goed idee! Ze zijn scherp en kunnen gevaar-
lijke stoffen bevatten. Spaar-, led- en tl-lampen 
kan je achterlaten bij het klein gevaarlijk afval op 
het recyclagepark. Ook in verschillende super-
markten en winkels vind je inzamelpunten.  
www.recupel.be

GEZOCHT: 

Heb jij een taxushaag? Goed nieuws!  
Met het snoeisel van je haag kan je levens redden.  
In taxus zit een belangrijke grondstof voor de aanmaak van 
geneesmiddelen tegen kanker. Uit het jonge snoeisel van  
50 meter taxushaag wordt één chemotherapie gewonnen.

Snoei tussen 15 juni en 31 augustus jouw taxushaag en 
breng het snoeisel naar het recyclagepark. Enkel jong 
snoeisel (eenjarige scheuten) zonder aarde, gras, onkruid 
of bladafval is geschikt voor verwerking. Dit snoeisel kan 
je tijdens de actieperiode gratis aanbrengen. De opbrengst 
schenken MIROM en de gemeente aan kankerbestrijdende 
projecten.

JIJ SNOEIT TOCH OOK? 

Deze info geldt enkel voor taxussnoeisel ingezameld op het recyclagepark. 
MIROM heeft geen overeenkomsten met organisaties die taxus aan huis snoeien.  
Informeer je goed vooraf.

MET OUDE GENEESMIDDELEN 
NAAR DE APOTHEKER 
        Wat breng je naar de apotheker?
•  Glazen medicijnflesjes 
 -  met een inhoud kleiner dan 250 ml
 -  met een inhoud groter dan 250 ml als ze niet leeg zijn,  

de inhoud niet gekend is en/of ze cytostatische  
geneesmiddelen bevat hebben

• Niet opgebruikte (zet)pillen en capsules
• Restjes zalf in de tube
•  Siropen en vloeibare geneesmiddelen,  

zoals neus- en oordruppels, in hun flessen
•  Restanten van sprays en aërosolflacons

        Wat breng je niet naar de apotheker?
•  Lege kartonnen doosjes en bijsluiters  papier en karton 
•  Lege glazen flesjes van meer dan 250 ml die geen cytostatische 

geneesmiddelen bevat hebben  glasbol
•  Medicijnflesjes voor dieren van landbouwers  

 risicohoudend medisch afval
•  Lege doordrukverpakkingen, verbanden, kompressen, pleisters, 

watten, incontinentiemateriaal, luiers, teststrookjes en -strips, 
vitaminebereidingen en kruidenproducten  restafval

•  Resten van cosmetica, verzorgingsproducten, bestrijdingsmid-
delen en chemicaliën   KGA (recyclagepark)

•  Injectienaalden in een naaldbox (verkrijgbaar bij de apotheker) 
 KGA (recyclagepark)
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GEVAARLIJK AFVAL OP DE VLUCHT

Meer info: www.vergrootdehoop.be
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KOOP NU JE COMPOSTVAT OF –BAK 
Vaderdag

CADEAUTIP

Te koop in jouw gemeente en/of op het recyclagepark of via www.mirom.be

€30
€65

€3,50

(incl. beluchtingsstok)

DE KRINGLOOPKRACHTEN STAAN VOOR JE KLAAR 
Heb je vragen over composteren of andere kringlooptechnieken? Aarzel dan niet om onze kringloopkrachten aan te spreken 
tijdens een van deze activiteiten. Onze vrijwilligers delen graag hun jarenlange tuinervaring met jou.

4
juni

Recyclagepark, 
Hille-Zuid 13, 
Wingene

9u-
11u 5

juni 10u-
18u 11

juni 9u-
12u 11

juni 10u-
14u30 11

juni 9u-
11u 18

juni 10u-
12u 26

augustus vanaf
17u

Ecodorp i.s.m. Velt, 
Hagewegel 2, 
Roeselare

Recyclagepark, 
de Carninstraat
Staden

Recyclagepark, 
Atelierstraat 21,
Torhout

Recyclagepark, 
Atelierstraat 21,
Langemark

Composthoek De 
Kier, Hille-Zuid 13, 
Wervik

Huwynsbossen, 
Beverenstraat, 
Lichtervelde

WELK TYPE COMPOSTEERDER BEN JIJ? Doe de test!

Heb je een tuin ?

ja

nee
Heb je een gezamenlijk terrein of 
een openbaar perceel waar je met 
andere vrijwilligers zou kunnen 
composteren?

ja

nee

Je kan in aanmerking komen voor 
financiële ondersteuning van MIROM. 
Meer info op www.mirom.be

Misschien is een wormenbak iets  
voor jou? Dit vraagt wel de nodige 
zorg. Meer info op www.mirom.be

Heb je een kleine tuin (300 m²) of 
beperkte hoeveelheden groente-, 
fruit- en tuinafval?

ja nee

Een grote tuin met  
veel tuinafval? ja

Kies voor compostbakken 
(bij voorkeur minimum 2)

Kies voor een 
compostvat

eerste bak
€45

aanbouw-
module

10 liter

Handig om je 
composteerbaar 
keukenafval in 
te verzamelen.
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Wat wel?
• fruit- en groentenresten 
• aardappelschillen  
• theezakjes en koffiedik met filter 
• snipperhout, stro en hooi 
• bladeren en haagscheersel
• grasmaaisel (beperkt) 
• tuin- en snijbloemen
• mest van planteneters

MINDER TUINAFVAL IN 2 SESSIES 
Snoeien, maaien, naar het recyclagepark rijden... Voer jij deze klusjes liever minder of hele-
maal niet uit? Wil je een mooie tuin met een minimum aan tuinafval? Mis dan zeker deze 
gratis infosessies niet. Tijdens de eerste sessie maak je kennis met diverse kringloop- 
thema’s zoals composteren, mulchmaaien, bodembedekkers en vaste planten. Bij de  
tuinbezoeken doe je inspiratie en praktijkervaring op om deze kringlooptechnieken in  
je eigen tuin toe te passen. 

• Donderdag 22 september: kringlooptechnieken in een notendop, Swok Staden om 19u30
• Zaterdag. 24 september: tuinbezoeken in Hooglede en Kortemark van 9u30 tot 12u30

Schrijf je gratis in op www.mirom.be voor 16 september. 

GRATIS  
INFOSESSIES

22
september

24
september

Staden Hooglede 
Kortemark

Hoe hou ik fruitvliegjes weg van mijn compostvat?
Fruitvliegjes zijn op zich niet schadelijk. Hun kleine larven werken mee aan de afbraak van het  
organisch materiaal. Toch last van de fruitvliegjes? Laat het vat enkele dagen bij valavond open 
staan. Zo krijgen ze de kans om te ontsnappen. Dek voortaan het composterend materiaal af met  
rijpe compost, stro, grote bladeren of een stuk karton. Zorg ook voldoende bruin materiaal om 
onder je keukenafval te mengen en belucht regelmatig. Gebruik zeker geen insecticiden.  
Je zou er ook de andere compostorganismen mee schaden. 

Tip

KOOP EEN KIP 
  MET KORTING 

Kippen verorberen makkelijk 50 kg restjes per jaar en geven je in ruil 
kakelverse eitjes. Ze zijn de ideale oplossing voor overschotjes van de 
maaltijd die je niet kan composteren. 

Nog tot en met 15 juni 2016 geniet je van 1 euro korting bij de aankoop 
van een legkip. De kortingsbon en meer info over de actie vind je op 
www.mirom.be of bij de deelnemende handelaars. 

Wees er als de kippen bij! 

WAT KAN JE COMPOSTEREN?

nog tot
en met
15 juni

Wat niet?
• gekookt voedsel 
• saus, vet en olie 
• aarde, zand en as 
• luiers
 • stof uit de stofzuiger 
• beenderen en dierlijk afval 
• uitwerpselen van vleeseters 
• kattenbakvulling 



90 % BIEDT PAPIER EN KARTON JUIST AAN. EN JIJ? 

Wat wel?
Papieren zakken en kartonnen dozen • boeken, 
kranten • tijdschriften • folders •  enveloppen
• schrijf-en printpapier

Wat niet?
Vuil of vettig papier • behangpapier • cellofaanpapier 
• aluminiumfolie en -zakjes geparaffineerd papier  
en karton • plastic verpakkingsfolie van kranten, 
tijdschriften en reclamebladen

Bedrijf of handelaar?
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. Toegang enkel mogelijk met 
je identiteitskaart en een toegangsbadge.  
Meer info op www.mirom.be. 

Sticker op de brievenbus
Lees je het reclamedrukwerk die  
in je bus valt niet? Kleef dan een  
anti-reclamesticker op je brievenbus en  
ontvang geen ongeadresseerd drukwerk  
en/of gratis pers meer.  
Je kan de sticker gratis aanvragen via  
www.mirom.be/reclamesticker.
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Samen > Goed sorteren > Beter recycleren 

Plastic flessen Metalen verpakkingen Drankkartons
= P M D

PMD

Gooi ENKEL Plastic fl essen, Metalen verpakkingen 
en Drankkartons bij PMD. DAT IS KINDERSPEL

.be

Hoe aanbieden? 
•  Berg je papier op in een stevige kartonnen doos of bind het samen met natuurtouw.  
•  Gebruik geen tape, metaaldraad of plastic koord.
•  Maak handelbare pakketjes van max. 15 kg
•  Beperk de hoeveelheid. 

GRATIS STICKER

KLAAR VOOR

       
      O

PHALING!

In Wervik gelden er andere sorteerregels voor de paarse P+MD-zak. 
Meer info: www.mirom.be/paarsezak
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DE RESTAFVALZAKKEN VAN MIROM 

Benieuwd waar je afvalzakken 
kan kopen in jouw buurt? 
Surf naar www.mirom.be en vul je  
straat in. Je krijgt meteen een overzicht  
van de dichtstbijzijnde verkooppunten.

Een afvalzak heeft het hard te verduren. Hij wordt vol- 
gestouwd met afval en staat soms in weer en wind buiten. 
Om de kwaliteit van de restafvalzakken te garanderen voert 
MIROM regelmatig steekproeven uit. De zakken worden ge-
controleerd op hun grootte, de dikte van de folie en de sterkte 
van de zak. Ontdek je bij het begin van de rol toch een afval-
zak zonder lasnaad of met een andere productiefout, dan kan 

je deze rol omruilen in het verkooppunt waar je de zak  
hebt gekocht of in je gemeente. Als je deze fout pas in het  
midden of op het einde van de rol ontdekt, kan je enkel  
bij MIROM Roeselare, MIROM Menen of je gemeente  
terecht. Noteer eventueel ook het nummer dat onderaan  
de zak staat en geeft dit door aan MIROM Roeselare via  
www.mirom.be/klacht of bel 051/26 03 50.

Hoe aanbieden? 
• Enkel MIROM-zakken gebruiken
• Dichtgeknoopt en zichtbaar op de stoep plaatsen
• Max. gewicht van 15 kg 
• Sluit de zak correct 
 

Kostprijs
• Grote restafvalzakken (wit)  13 euro /10 stuks
• Kleine restafvalzakken (wit)  6,5 euro /10 stuks
• KMO-zakken (geel)  13 euro /10 stuks 

OP DE PROEF GESTELD

Wat niet?
•  Glasscherven en injectienaalden kunnen voor ernstige 

kwetsuren zorgen. Dit afval hoort thuis op het recyclage-
park 

•  Scherpe voorwerpen zoals brochettestokjes verpak je 
vooraf in bv. krantenpapier en stop je bij voorkeur in het 
midden van de zak. 

•  Restjes verf, frituurolie en andere gevaarlijk afvalstoffen 
breng je naar het recyclagepark. Alleen zo worden ze op 
gepaste wijze verwerkt.  

Een recent voorval toont aan dat restjes verf of ander klein 
gevaarlijk afval in de afvalzak een gevaar betekenen voor 
de ophalers en de omgeving. 



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: Bullet Point. Druk: Roularta. Deze krant is gedrukt op milieuvriendelijk papier.

EERSTE VLAAMS WARMTENET IN KMO-ZONE 

MIROM pakt opnieuw uit met iets unieks. Als eerste in Vlaanderen 
zal het straks via zijn warmtenet in Roeselare een KMO-zone van 
warmte voorzien.  

Het gaat om een nieuwe KMO-zone van 18 hectare aan de buitenring 
ten noordwesten van de verbrandingsinstallatie. Het buizentraject 
(heen en terug) is 3 km lang. De West-Vlaamse Intercommunale 
(WVI) is bouwheer van die zone en MIROM maakt van de gelegenheid 

gebruik om het warmtenet tijdens de aanleg doorheen de zone te 
voorzien. De ingeschatte besparing op jaarbasis bedraagt ongeveer 
2.100 Mwh, dat is een equivalent van 200.000 liter stookolie.  
De klanten die zich daar zullen vestigen, krijgen dankzij het  
warmtenet een betaalbare energiefactuur en kunnen genieten  
van groene energie. 

Bij deze uitbreiding worden ook leidingen gelegd tot het koppelpunt 
waar Eandis zijn warmtenet zal op aansluiten. Het noordelijke  
Eandis-traject loopt naar OC Sint-Idesbald en later verder naar de 
nieuwe verkaveling Gitsestraat-Honzebroekstraat. Naast de leidin-
gen richting het warmtenet van Eandis, voorziet MIROM in deze uit-
breiding ook leidingen voor de latere aansluiting van site Schiervel-
de op het warmtenet. Intussen blijft het warmtenet van MIROM zich 
almaar vertakken. Zo krijgt binnenkort het project ‘De Ronde Kom’ 
vorm. Dankzij dat project zal het net in de binnenstad nog gebouwen 
van duurzame energie voorzien, waaronder een ziekenhuis, scholen 
en openbare gebouwen. 

BENIEUWD HOE DE VERBRANDINGS-
INSTALLATIE WERKT? 
 
Verenigingen en scholen (vanaf het 5de leerjaar) kunnen een 
rondleiding krijgen langs het verbrandings- en zuiverings- 
proces en de energierecuperatie-installatie. Een bezoek  
duurt anderhalf uur (infomoment en wandeling). De groep 
wordt beperkt tot 30 personen. Doe je aanvraag via  
www.mirom.be/schoolvereniging.

Je profiel
•  Diploma HTSO (A2) elektriciteit, 
 mechanica of elektromechanica
• Technisch en praktisch inzicht
• Rijbewijs B
• Teamgericht en planmatig
• Volcontinu ploegenstelsel

Wat mag je verwachten?
• Een contract van onbepaalde duur
• Motiverende arbeidsvoorwaarden
• Grondige opleiding
• Een professionele werkomgeving  
 met werkzekerheid waar innovatie  
 voorop staat

MIROM ROESELARE WERFT AAN: 
PROCESTECHNIEKERS

Interesse?
Stuur of mail je cv naar ASCENTO, 
Accent Business Park, 
Kwadestraat 157/b11, 8800 Roeselare, 
of bruno.keirsschieter@ascento.be.  
Info: 051 26 99 30

Voor de bediening en het onderhoud van de verbrandingsinstallatie  
is MIROM Roeselare op zoek naar procestechniekers. 

OOK SCHOON GENOEG  
VAN ZWERFVUIL? 

 
Wie zijn afval op de grond gooit, 
riskeert een sanctie. Dat is alge-
meen geweten. Maar toch zijn er 
nog altijd mensen die hun afval 
niet in de vuilnisbak gooien. In de 
week van de handhaving kijken 
we extra toe op het naleven van 
de regels. Overtreders zijn dus ge-
waarschuwd! Agenten, boswach-
ters, gemeentepersoneel… zullen 
berispen en/of beboeten. Laat 
het niet zover komen en gooi je 
afval waar het thuishoort. Samen 
maken we werk van een proper 
West-Vlaanderen.

19-25 september: Week van de handhaving


