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gebruik halve sticker 
voor kleine zak

VERGEET JE 
AFVALSTICKER NIET!

Inwoners uit MIROM Roeselare (Hooglede, Houthulst, 
Koekelare, Kortemark, Langemark-Poelkapelle, 
Lichtervelde, Moorslede, Roeselare, Staden, Torhout, 
Wingene en Zonnebeke) zijn vanaf 1 maart verplicht om 
de afvalzakken te voorzien van een afvalsticker. Inwoners 
uit Menen, Wevelgem en Wervik gebruiken al sinds 
1 januari een afvalsticker. 
De sticker kost 30 cent per stuk.  Halveer de sticker 
tot 15 cent voor een kleine restafvalzak. Zonder de 
afvalsticker worden de groene en oranje zakken niet 
meer opgehaald!

De groene en oranje zakken kan je met afvalsticker 
nog tot eind december 2015 gebruiken. Vanaf 1 januari 
2016 worden enkel nog witte en gele zakken opgehaald. 
Let op: de afvalstickers zijn tot eind december 2014 te 
koop. Nadien kun je enkel nog in MIROM Roeselare en 
MIROM Menen afvalstickers kopen.

Sinds begin dit jaar betaal je volgende prijzen:

 1,30 euro voor een grote afvalzak  
 of 13 euro/rol (10 zakken)

 0,65 euro voor een kleine afvalzak
 of 6,5 euro/rol (10 zakken). 

De prijsstijging is een gevolg van de nieuwe VLAREMA 
wetgeving (Vlaamse overheid). Gemeenten zijn 
verplicht om de werkelijke afvalkost door te rekenen. 
In de nieuwe prijs is naast de kostprijs voor aankoop, 
verdeling en verwerking van de afvalzakken nu ook 
deels de ophaalkost inbegrepen.

PRIJSWIJZIGING

AFVALSTICKER VERPLICHT OP GROENE 
EN ORANJE AFVALZAK. 

OUDE ZAKKEN MET STICKER NOG 
BRUIKBAAR TOT EIND 2015

 Het gemeentehuis

 MIROM Roeselare, 

 Oostnieuwkerksesteenweg 121, Roeselare

 MIROM Menen, Industrielaan 30, Menen

 Op het recyclagepark van Torhout, Wingene, 
Zonnebeke, Wervik, Wevelgem en Menen

Afvalzakken zijn te koop bij diverse handelaars in 
je gemeente. KMO-zakken zijn enkel te koop in het 
gemeentehuis. (Uitzondering Torhout: recyclagepark)

AFVALSTICKERS ZIJN TE KOOP IN:

Koop tijdig je afvalsticker!

Sinds 1 januari 2014 zijn er nieuwe restafvalzakken 
te koop met aangepaste prijs. Als particulier koop 
je nu witte zakken, als handelaar gele KMO-zakken. 
Wie nog in het bezit is van groene en oranje zakken is 
verplicht om ze van een afvalsticker te voorzien. Voor 
de regio van MIROM Roeselare is dat vanaf 1 maart. 

Afvalzakken zijn te koop bij diverse handelaars in 
je gemeente. KMO-zakken zijn enkel te koop in het je gemeente. KMO-zakken zijn enkel te koop in het 
gemeentehuis. (Uitzondering Torhout: recyclagepark)
je gemeente. KMO-zakken zijn enkel te koop in het 
gemeentehuis. (Uitzondering Torhout: recyclagepark)
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Meer info over de sorteerplicht voor bedrijven op www.ovam.be/sorteermeer. 

Meer afvalarm tips vind je in de brochure 
‘afvalkuur’ op www.mirom.be. 

De VLAREMA wetgeving verplicht bedrijven om 18 afvalsoorten, 
waaronder PMD, te sorteren. Bedrijven met beperkte 
hoeveelheden restafval, PMD, papier-karton mogen hun afval 
laten ophalen via de gemeentelijke inzamelronde. Hou rekening 
met een maximum van 4 PMD-zakken en 4 grote restafvalzakken 
per ophaalronde. Is er geen gemeentelijke inzamelronde of heb 
je regelmatig meer afval, dan moet je een contract afsluiten met 
een privé-afvalinzamelaar.  

Plaats je afval de avond voor ophaling na 19u buiten (in 
bepaalde gemeenten is dat na 17u of 18u, informeer 
bij de milieudienst). Zo voorkom je dat je zak niet 
wordt opgehaald. De ophaaldagen vind je terug in 
de afvalkalender, via de gratis Recycle!app of op 
www.mirom.be. Wie zijn afval te vroeg buiten plaatst, 
begaat een overtreding en riskeert een boete of pv. Van 
ophaaldag vergist? Neem je afvalzak terug binnen tot 
de volgende ophaalronde. 

BEDRIJFSAFVAL OOK SORTEREN

PLAATS AFVALZAK OP 
TIJD BUITEN

DIEETTIPS 
VOOR JE  
RESTAFVALZAK
1. Sorteer je afval optimaal. PMD, glas, papier en 

karton horen niet thuis in de restafvalzak.

2. Ook ander klein recycleerbaar afval zoals 
batterijen, oude kledij, plastic folies en bloem-
potjes… gooi je niet in de restafvalzak.  Spaar dit afval 
op 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…

1. Neem de afvalzak terug binnen

2. De reden van niet ophaling is aangestipt. 
 Doe het nodige: 

  Kleef een geldige afvalsticker op de zak

  Verdeel het gewicht van de te 

   zware afvalzak over meerdere afvalzakken

  Verpak de scherpe voorwerpen

  Gebruik een officiële MIROM zak

3. Bied de afvalzak bij de volgende ophaling 
opnieuw aan

EEN RODE STICKER… WAT NU? 
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Hekel jij ook zwerfvuil?  Belgen vinden vervuiling van hun directe leefomgeving irritant. Zwerfvuil belandt dan ook 

steevast in de top 5 van ergernissen. Onderzoekers schatten dat er jaarlijks 1 à 2 miljoen plastic flesjes, blikjes en 

bananenschillen naast de vuilnisbak  post vatten. Daarnaast belanden er 40 miljoen sigarettenpeuken op de grond 

en kleven er in Vlaanderen ongeveer 8 miljoen stuks kauwgom op straten, banken en pleinen.

VERLOREN GRONDSTOFFEN

Als je die 40 miljoen sigarettenpeuken op een rij zou 

leggen, komt dit overeen met een totale afstand van 

1.000 km of een trip van Brussel naar Aix-en-Provence 

in Frankrijk. Van de 1,2 miljoen bananenschillen kan 

je 28,8 ton of 3 volle vrachtwagens compost maken. 

En met het verwijderen van de 8 miljoen kauwgoms is En met het verwijderen van de 8 miljoen kauwgoms is 

één persoon die fulltime werkt en geen vakantie neemt één persoon die fulltime werkt en geen vakantie neemt 

4 jaar en 3 maanden bezig.4 jaar en 3 maanden bezig.

ALLEEN, MET JE CLUB OF SCHOOL?

Ook zin om jouw favoriete straat of plein net te 

houden, alleen of met je club of school? Eenmalig 

of meermaals per jaar? Dat kan, registreer je op 

www.letsdoitindevuilbak.be.

LET’S DO IT!

Over gans West-Vlaanderen zijn er al 1.543 vrijwilligers 

die zich meermaals per jaar engageren om een stukje 

grond in hun buurt op te ruimen. Zo worden er in 

West-Vlaanderen al 6.587 stukken onderhouden.

HOE DEELNEMEN?

1. Surf naar www.letsdoitindevuilbak.be 

 en klik op “in je buurt”

2. Registreer je met een e-mailadres of 

 facebook-account. Heb je dat niet, 

 contacteer de milieuambtenaar

3. Kies één of meerdere stukken grond

4. Nodig eventueel anderen uit om 

 samen een team te vormen

5. Registreer om eenmalig of langdurig  

(meermaals per jaar) op te ruimen

6. Opruimmateriaal ontvang je van 

 de gemeente 

7. Houd de buurt proper
 De gemeente laat je weten wanneer en hoe het 
 afval opgehaald wordt.

8. Post leuke foto’s op de website
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“
Onopgeruimd afval blijft zwerven en valt 

gedurende die jaren geleidelijk aan uiteen, 

maar het verdwijnt niet.  De afgebroken 

producten zijn vaak ook schadelijk en 

kunnen makkelijk in de voedselketen 

worden opgenomen. 

Juiste oplossing: 1d/2b/3g/4c/5e/6f/7a

Kijk even rond in je kelder, garage of tuinhuis. Heb je een gsm, 
haardroger of andere kleine elektroapparaten liggen die je niet meer 
gebruikt? Breng ze naar het Recupelhuis tijdens de grote inzamelactie. 
Je vindt het Recupelhuis op 1 maart 2014 van 13u tot 17u op de parking 
in de Deken Jonckherestraat-Klooster in Wevelgem. In ruil ontvang je 
een draagtas uit gerecycleerd materiaal. Handig en milieuvriendelijk! 

Geen tijd om langs te komen tijdens de inzamelactie? Je kan met 
afgedankte elektro ook terecht op het recyclagepark of bij de winkelier 
bij aankoop van een nieuw toestel. Nog werkende elektroapparaten kan 
je ook naar de Kring(loop)winkel brengen.

Weet jij hoelang het afval blijft zwerven? 

plastic zak

kauwgum 

sigarettenpeuk 

metalen blikje

bananenschil

plastic fles 

glazen fles

1

2

3

4

5

6

7

a

b

c

d

e

f

g

1 miljoen jaar

20-25 jaar

50 jaar

10-20 jaar

3 jaar 

5-10 jaar

1-5 jaar

Verbind

Fam. Couckuyt-Wevelgem
“Om de 2 tot 3 maanden wandel ik onze straat af 
om zwerfvuil op te ruimen. Af en toe neem ik ook de 
kinderen mee. We wonen in een wijk en we vinden 
het belangrijk dat kinderen veilig kunnen spelen. 
Ook vinden we zwerfvuil een belangrijk aspect in de 
opvoeding. Door dit engagement hebben we het gevoel 
dat onze omgeving netter is.”

Fam. Oppeel-Wingene
“We wonen langs een recreatieve weg en gaan veel 
wandelen. Zwerfvuil zoals blikjes en flessen zwerven 
voor lange tijd in de natuur. Al die tijd zorgen ze voor 
vervuiling  en kunnen  kinderen of dieren zich kwetsen. 
Daarom ruimen we het zwerfvuil soms dagelijks, soms 
wekelijks op.”

Rudi Cruydt-Zonnebeke
“Ik woon nabij een bos en langs een populaire weg 
voor allerlei verkeer. Ik heb ervoor gekozen om hier 
te wonen, maar voor mij gaan natuur en zwerfvuil niet 
samen. Maandelijks trek ik er met een kruiwagen op uit 
om de grachten te ontruimen van  blikken en flessen. 
Dat afval is een ramp voor de natuur, ze worden kapot 
gereden door voorbijrijdend verkeer en dat vormt een 
risico voor fietsers, wandelaars met honden, etc. Ik 
hoop dat mijn engagement ook anderen mag inspireren 
om een steentje bij te dragen.”

Bas Claeys- Wervik
“Ik heb deelgenomen aan de actie vanuit een 
schoolopdracht. Nu zet ik mijn engagement verder en 
ruim ik nog regelmatig afval op als ik het tegenkom. Ik 
vind het nodig omdat er veel zwerfvuil ligt.”

ENKELE VRIJWILLIGERS AAN HET WOORD:

1 MAART: INZAMELACTIE 
OUDE ELEKTRO
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KRINGLOOPTUINIEREN: MINDER AFVAL, 
MINDER WERK EN MEER NATUUR.

WAT BETEKENT EEN KRINGLOOPTUIN?

“Dat is een levende tuin.  Door met de natuur samen 

te werken  creëer je een tuin met minder afval, 

minder werk  en maak je het gebruik van sproeistoffen  

overbodig. Het tuinafval wordt anders bekeken, het 

wordt opnieuw  in de tuin gebruikt en dit komt het 

bodemleven en de dieren ten goede.”

ALS LESGEEFSTER BEGELEID JE MENSEN OM 

HUN TUIN ANDERS IN TE RICHTEN. WAT IS VOOR 

HEN DE GROOTSTE DREMPEL ?

“De meeste mensen zijn opgevoed met de idee dat je 

alleen met bestrijdingsmiddelen een mooie, nette tuin 

kunt hebben. Hen overtuigen dat het ook zonder kan, is 

het moeilijkst. Maar ook de reflex maken dat tuinafval 

geen ‘afval’ hoeft te zijn, is een moeizaam leerproces. 

Als mensen enkele voorbeelden horen en zien is de 

stap al snel gemaakt.

Afgevallen bladeren zijn uitstekend als mulchlaag ter 

voorkoming van onkruidgroei. Ook het gebruik van 

compost ter vervanging van meststof verrast nog velen. 

Eenmaal ze ontdekken dat de bodem daardoor luchtig 

blijft en dat compost ervoor zorgt dat de planten water 

en voedsel krijgen wanneer ze erom vragen, gebruiken 

ze niets liever.

Soms zie ik na enkele jaren cursisten terug en geen 

van hen wil nog terugkeren naar hun oude manier van 

werken.”

Karien Vandamme is in haar vrije tijd compostmeester 
en lesgeefster ecologisch/kringlooptuinieren bij de 
provincie.  Al jaren begeleidt ze mensen om hun tuin 
onderhoudsvriendelijk te maken. 
Kringlooptuinieren betekent minder werk en  minder 
afval. Karien is de geknipte persoon om ons uit te 
leggen wat de voordelen zijn.

VANWAAR JOUW INTERESSE IN 

KRINGLOOPTUINIEREN?

“Als kind was de straat onze speeltuin. We dwaalden 

langs de bermen en speelden in de weiden. In de zomer 

telden we de soorten vlinders en bijen of we plukten 

veldboeketten. 

Nu vinden we veel minder van dit alles. Oorzaak is 

het gebruik van sproeistoffen en  de inrichting van 

tuinen. Mensen laat ik dan ook graag vanuit een ander 

oogpunt  naar de tuin kijken. Op die manier hoop ik hen 

te overtuigen hun tuin (stapsgewijs) in te richten met 

oog voor de natuur.”

HOE BEGIN JE DAARAAN?

“Het gaat in de eerste plaats over een klik maken in 

je hoofd; je gaat na hoeveel tuinafval je hebt en  hoe 

arbeidsintensief je tuin is. Start met een klein project 

en neem elk jaar een stukje van de tuin onder handen. 

Heb je bv. veel snoeihout dan kun je nagaan of die 

struik, haag of boom wel op de juiste plaats staat. Door 

een plant voldoende ruimte te geven, heb je al minder 

snoeiwerk. Maar ook door thuis te composteren kun je 

scoren. Al je keuken- en tuinafval kun je eenvoudig in 

een vat, bak of hoop composteren.”
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Composteren ook in de praktijk

Door thuis je groente-, fruit- en tuinafval te composteren heb je veel 

minder afval. In twee sessies leer je de knepen van het vak kennen. 

ROESELARE | DINSDAG 25-03-2014 | 19u: het abc van het thuiscomposteren 

MIROM Roeselare, Oostnieuwkerksesteenweg 121, Roeselare.

ROESELARE | ZATERDAG 29-03-2014 | 9u: composteren in de praktijk, zelf aan de slag

MIROM Roeselare, Oostnieuwkerksesteenweg 121, Roeselare.

Inschrijven voor 17 maart via communicatie@mirom.be

Kringlooptuinieren, minder afval en minder werk

Je maakt kennis met de verschillende technieken die je eenvoudig in je tuin kunt toepassen.

WEVELGEM | DINSDAG 01-04-2014 | 19u: Basisschool De Startbaan, Veldstraat 17

Schrijf je voor 20 maart in via communicatie@mirom.be

Grasbeheer met demo mulchmaaien, i.s.m. de Lochting

Hoe kun je je grasmaaisel beperken of zelf verwerken?  Je maakt onder meer kennis met de 

praktijk van een mulchmaaier. Maar ook alternatieven zoals traaggroeiend gras komen aan bod.

ROESELARE | DINSDAG 29-04-2013 | 19u 

’t Schuurtje-Klokke Roelandstraat 38b, 8800 Roeselare

Inschrijven voor 22 april via communicatie@mirom.be

“Meer natuur in je tuin”, i.s.m. Velt en natuurpunt

Een 5-delige cursus waar je in vier theoretische lessen en 1 tuinenbezoekdag 

leert hoe je tuin aantrekkelijk wordt voor vogels, vlinders en andere diertjes. 

ROESELARE | 13-03-2014 |  20-03-2014 |  27-03-2014 |  03-04-2014 | 19u: 

Zaal Rinus, Beverseaardeweg 29, 8800 Roeselare.

ROESELARE | ZATERDAG 14-06-2014 | Tuinenbezoekdag

Zaal Rinus, Beverseaardeweg 29, 8800 Roeselare.

Inschrijven, kostprijs (* 35 of 50 euro) en meer info: wim.marichal@telenet.be 

of lauredekeerle@myonline.be 

**

Abonneer je op de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle infosessies

| 19u: het abc van het thuiscomposteren 

GEZOCHT: GASTHEER/GASTVROUW 
VOOR COMPOSTPARTY  

Wil je composteren maar je weet niet hoe eraan te beginnen of je zit 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 of familie.
Stuur voor 25 maart jouw gegevens naar communicatie@mirom.be. 
Als gastvrouw/gastheer krijg je een leuk geschenk en de toehoorders 
krijgen een kleine attentie.

SOS compost

7



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: Hannibal. Druk: Delabie. Deze krant is gedrukt op milieuvriendelijk papier.
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HARDE PLASTICS OP HET 
RECYCLAGEPARK  
Op het recyclagepark vind je heel wat verschillende containers 
voor plastic afval. Dit afval is recycleerbaar als het correct wordt 
gesorteerd. In de container van harde plastics belandt er regelmatig 
afval dat er niet in thuishoort. Enkel grote stukken (groter dan 15 cm) 
harde plastic zijn toegelaten. De voorwerpen mogen geen ander soort 
materiaal bevatten zoals hout, metaal, batterijen of voedselresten.

NIEUW! 
HERBRUIKBARE 
SPULLEN NAAR HET 
RECYCLAGEPARK  
Op het recyclagepark kan je niet alleen terecht 
met afgedankte en kapotte spullen. Voortaan 
kan je herbruikbare spullen ten voordele van de 
kringwinkel brengen naar de recyclageparken 
van Dadizele, Hooglede, Houthulst, Langemark-
Poelkapelle, Lichtervelde, Moorslede, Roeselare, 
Staden, Torhout en Wingene. De kringwinkel 
haalt deze spullen op en maakt ze verkoopsklaar 
voor hun klanten.

WAT GEBEURT ER MET DE INGEZAMELDE HARDE PLASTICS? 
In het recyclagebedrijf worden de harde plastics verder uitgesorteerd 
per soort. Wat  niet tot de harde plastics behoort, wordt afgevoerd naar 
de verbrandingsinstallatie. Na de sortering wordt het plastic vermalen, 
gewassen en omgevormd tot zuivere schilfers of gebruiksklare korrels. 
Deze schilfers en korrels worden gesmolten en verwerkt in nieuwe 
plastic producten, zoals buizen, bouwprofielen, pallets…
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WAT MAG NIET IN DE CONTAINER HARDE PLASTICS?
WAT NIET ?

 geen zachte plastics en materiaal kleiner dan 15cm  

 > RESTAFVALZAK

 geen elektrisch apparaten > RECYCLAGEPARK: AEEA

 geen klein gevaarlijk afval (bv. olie, verf, ...) 

 > RECYCLAGEPARK: KGA

 geen plastic flessen en flacons > PMD-ZAK

 geen andere plastics > RECYCLAGEPARK: brandbaar grofvuil

 tuinstoelen en tafels     bankjes  

    emmers       rolluiken
 speelgoed       sanitaire buizen 
    raamprofielen      dakgoten
    pvc planchetten      elektriciteitsbuizen 

enkel klein herbruikbaar materiaal 
bv. huisraad (servies, bestek, …), decoratie, 
boeken, media, speelgoed en hobbygerief

Versleten, vuile, kapotte 
of onvolledige spullen

WAT MAG IN DE CONTAINER HARDE PLASTICS?

WAT WEL ?

Kring(loop)winkels in de regio:
* Roeselare: Désiré Mergaertstraat 15
* Torhout: Oostendestraat 119
* Menen: Kortrijkstraat 448
* Wevelgem (enkel kledij!): Menenstraat 308

Colofon: de milieukrant is uitgegeven door MIROM Roeselare in samenwerking met jouw gemeente. V.U.: F. Dochy, 

In het recyclagebedrijf worden de harde plastics verder uitgesorteerd 
per soort. Wat  niet tot de harde plastics behoort, wordt afgevoerd naar 
de verbrandingsinstallatie. Na de sortering wordt het plastic vermalen, 
gewassen en omgevormd tot zuivere schilfers of gebruiksklare korrels. 
Deze schilfers en korrels worden gesmolten en verwerkt in nieuwe 

Twijfel je? Vraag raad aan de parkwachter!

Raadpleeg de parkwachter voor je de goede-
ren achterlaat. Hij/zij bepaalt wat kan.

Je kan herbruikbare goederen ook zelf naar 
de Kring(loop)winkel brengen. Zowel grote 
spullen (meubels, ijskasten, fietsen…) als 
kleiner materiaal (kledij, keukengerief, 
speelgoed…) worden aanvaard. Grote stukken 
kan je gratis aan huis laten ophalen. Bel naar 
051/24 49 14 voor een afspraak (inwoners van 
Menen, Wervik en Wevelgem: 056/23 29 40). geen plastic flessen en flacons geen plastic flessen en flacons


