
ED
IT

IE
 M

A
A

R
T 

 2
01

7 
| N

U
M

M
ER

 4
3

de mikro van 

GRATIS
INFOSESSIES

ACTIE COMPOSTVERKOOP 

Doe mee aan de  
composttelling en 

MAAK JE BUURT MOOI

P8

P3

P4

win



2 

COMPOSTEER JE AFVAL
en bespaar bijna de helft restafvalzakken

COMPOSTVAT >  VOOR EEN KLEINE TUIN TOT 300 M² OF BIJ KLEINE HOEVEELHEDEN TUINAFVAL

(inclusief
beluchting-

stok)

30 EURO

4,5 
EURO

COMPOSTBAK >  VOOR EEN TUIN GROTER DAN 300 M² MET VEEL TUINAFVAL

voor eerste bak
65 EURO

voor aanbouw-
formule

45 EURO

NIEUW! LEVERING AAN HUIS
Surf naar www.mirom.be/composteren voor een overzicht van de verkooppunten of een levering aan huis (meerprijs van 5 euro).  
Inwoners van Menen, Wervik en Wevelgem geven hun bestelling door via het recyclagepark.

Plaats het compostvat op  
een niet-verharde plek met  

minimum drie uur zon.

Laat de bodemplaat rusten op  
een zevental stoeptegels met  

enkele centimeters tussenruimte.

Gebruik wekelijks de beluchtingstok. 
Prik op een vijftal plaatsen, draai een kwartslag 

en trek de stok weer naar boven.

Is de eerste bak vol? Zet de compost om naar de tweede bak  
en vul de eerste bak opnieuw. Ga zo verder tot je  

derde bak gevuld is. Bij de volgende omzetting is de  
compost uit de derde bak klaar voor gebruik.

Plaats minimum 
twee of drie  

compostbakken.

Kies een schaduwrijke 
plek met een niet- 

verharde ondergrond.

Handige keukenemmer  
om je composteerbaar afval  

in te verzamelen.

Composteer je groenten-  
en fruitafval afgewisseld  

met tuinafval.
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VOOR DE 
BESTE COMPOST

Wat wel?

1.  Start bij voorkeur in de lente of de zomer.

2.  Leg onderaan een dikke laag grof materiaal zoals houtsnippers, fijne takjes…

3.  Zorg voor een goed evenwicht tussen vochtige groene tuin- en keukenresten 
(resten van rauwe groenten en fruit, snijbloemen, gras…) en droog bruin  
materiaal (hakselhout, stro, dorre stengels van vaste planten…).  
Verklein wat te grof of te lang is. 

4.  Belucht wekelijks (compostvat) of zet de compost regelmatig om (compostbak) 
om het verteringsproces te versnellen.

5.  Na 9 à 12 maanden heb je compost. Leg rijpe compost onder een afdak.

WAT KAN JE  
COMPOSTEREN? 

•  Fruit- en groentenresten
•  Aardappelschillen
•  Theezakjes, koffiedik met filter 
•  Keukenrolpapier
•  Snipperhout, stro en hooi
•  Bladeren en haagscheersel
•  Grasmaaisel (meng met dezelfde 

hoeveelheid bruin materiaal)
•  Tuin- en snijbloemen
•  Mest van planteneters

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 

5 tips

ACTIE COMPOSTVERKOOP 
Heb je grote hoeveelheden compost nodig, dan kan je eenmalig Vlaco-compost aankopen bij MIROM Roeselare. Deze 
compost is het eindproduct van de compostering van groente-, fruit- en tuinafval dat in bepaalde regio’s aan huis wordt 
opgehaald. Vlaco-compost is gecontroleerd en gegarandeerd onkruid- en ziektekiemvrij.

WANNEER? Zaterdagvoormiddag 1, 15 en 29 april 2017, telkens van 8u tot 12u.  
Schrijf je vooraf in via www.mirom.be/compostverkoop. 
WAAR? MIROM Roeselare, Oostnieuwkerksesteenweg 121, Roeselare 
KOSTPRIJS? 10 euro per schep van 500 kg (+- 770 liter),  
cash te betalen bij afhaling. Max. 2.000 kg.  
Voor grotere hoeveelheden contacteer MIROM Roeselare: 051/26 03 50.

>  Reken uit hoeveel compost je nodig hebt op www.vlaco.be/compostcalculator

S.O.S. COMPOST!

Binnenkort gaat een ervaren kringlooptuinier op pad om 
in onvervalste ‘S.O.S. Piet’ stijl een compostprobleem  
aan huis op te lossen. Hij of zij neemt je compostvat of  
-bakken grondig onder de loep en geeft je handige tips  
om succesvol te composteren. Wil je graag advies bij  
je thuis en vind je het geen probleem dat we beeld- 
materiaal van het bezoek gebruiken voor onze afvalkrant, 
website en Facebookpagina, stel je dan kandidaat via 
www.mirom.be/soscompost voor 9 april. Als jouw in- 
zending wordt uitgekozen, nemen we persoonlijk  
contact met je op.

Compostprobleem?

WIJ ZIJN BENIEUWD!
Laat ons weten of jij composteert  
en help mee om de compostkaart 
van onze regio vorm te geven.  
Neem voor 18 april deel via  
www.mirom.be/composttelling  
en maak kans op mooie prijzen. 

Composteer jij al?

DOE MEE
& WIN!

1
april

15
april

29
april
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SAMEN COMPOSTEREN  
MET SUCCES

Hoe is het idee om samen te composteren  
gegroeid?  
Toen we in deze nieuwe wijk kwamen wonen, plaatsten we 
een compostbak in onze eigen tuin, maar eigenlijk hadden 
we hiervoor te weinig composterend materiaal. Onze buren 
hebben ook een kleine tuin en dus stelden we voor om  
samen te composteren. Velen waren enthousiast, zeker toen 
ze hoorden hoeveel restafvalzakken je hiermee kan uit- 
sparen. Nu composteert de meerderheid van de buren met 
ons mee.

Waar staan de compostbakken? 
We vonden een goed bereikbaar plekje aan de rand van de 
wijk. We kregen hiervoor de toestemming van de gemeente 
op voorwaarde dat we de composteerplaats goed onder- 
houden. De compostbakken hebben we via MIROM aange-
kocht tegen een voordelig tarief.

Hoe hebben jullie het composteren aangepakt?  
We hebben alle geïnteresseerde buren uitgenodigd voor een 
infoavond bij ons thuis. MIROM zorgde voor een compost- 
specialist die ons de nodige uitleg gaf. Dat was heel  
interessant. We leerden hoe het composteerproces in  
elkaar zit en wat je wel en niet kan composteren. Ook zin om samen te composteren? 

Geniet van een korting op compostbakken en  
een infosessie aan huis. 
Meer info op www.mirom.be/composteren

De bewoners van de wijk Oogstweg in Kortemark composteren 
sinds anderhalf jaar samen. De 15 deelnemende gezinnen 
plaatsen hierdoor de helft minder afvalzakken buiten. 
Initiatiefneemster Joke Pattyn geeft tekst en uitleg.

Hoe verdelen jullie de taken? 
Omdat wij het dichtst bij de compostbakken wonen, zetten 
wij de compost om. Maar onze buren zijn altijd bereid om 
mee te helpen. We spreken elkaar ook via een app op onze 
smartphone. Zo kunnen we tips geven en vragen beantwoor-
den.   

En wat met de compost? 
De derde bak is bijna vol, dus dit voorjaar zullen we onze 
eerste compost oogsten. De buren zijn al verwittigd dat ze 
binnenkort een voorraadje compost mogen ophalen. 

Welk advies heb je voor anderen die in  
groep willen composteren? 
Ik kan het zeker aanraden en zie alleen maar voordelen. Het is 
de ideale oplossing om je keuken- en tuinafval zelf te verwer-
ken en ondertussen kom je op een leuke manier in contact 
met de buren. Zorg er wel voor dat iedereen goed geïnfor-
meerd is, zodat alleen het juiste materiaal in de compostbak-
ken belandt.  

Tip

COMPOSTEREN IN EEN NOTENDOP 
Wat kan je wel en niet composteren? Hoe begin je eraan? 
En welk systeem gebruik je het best? In twee uur leer je 
de basisregels en handige tips & tricks voor een geslaagd 
composteerproces.
Deze sessie kan je volgen in Roeselare of Menen:  
•  Dinsdag 28 maart |19u tot 21u |  

site Wallemeers, Kasteeldreef, Roeselare
•  Donderdag 20 april | 20u tot 22u |  

Veerkracht 4, Kazernestraat 7/11, Menen
Schrijf je gratis in op www.mirom.be/activiteiten voor  
23 maart (Roeselare) of 15 april (Menen).

MOESTUINIEREN INITIATIE 
Groenten kweken is hip en vooral goedkoop én gezond. Maar 
welk plekje in de tuin is geschikt voor een moestuin? Waar en 
wanneer gebruik je compost? Welke groenten ga je planten of 
zaaien? Met een antwoord op deze vragen krijg je zin om aan 
de slag te gaan in je eigen moestuin.

Wanneer? donderdag 20 april van 19u tot 21u  
Waar? site Wallemeers, Kasteeldreef in Roeselare.  
Schrijf je gratis in op www.mirom.be/activiteiten voor 15 april.

GRATIS INFOSESSIES 28
maart

20
april

“Samen composteren  
heeft alleen maar voordelen”
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Wat gebeurt ermee?  
Oude lampen worden zoveel mogelijk gerecycleerd.  
Er zitten herbruikbare stoffen in zoals glas, fluorescentiepoeder en me-
taal. Het glas van minder goede kwaliteit krijgt andere bestemmingen 
zoals de glaswolindustrie, verbrandings- en smeltovens… 

Ook armaturen op het recyclagepark 
Oude verlichtingsarmaturen hebben een elektrische 
voeding, sorteer ze dus bij elektro op het recyclage-
park. Gooi ze zeker niet bij het metaal of brandbaar 
grofvuil. Dankzij recyclage kunnen herbruikbare en 
zeldzame onderdelen als grondstof dienen voor  
nieuwe producten. 

Spaarlampen, TL-buizen en LED-lampen breng je gratis naar  
het recyclagepark. In de blauwe inzamelboxen sorteer je lange TL- 
lampen apart van de korte TL-lampen en andere lampen. Met oude  
lampen kan je ook terecht bij een Recyclepunt in je buurt of bij een  
winkelier na aankoop van nieuwe lampen.

BRENG JE 
OUDE LAMPEN 
NAAR HET 
RECYCLAGEPARK

WINNAARS  
SORTEERWEDSTRIJD  
BELOOND MET SODASTREAM
November was maand van de plastics op 
de recyclageparken. Alle bezoekers kregen 
de kans om hun sorteerkennis over plastic 
afval te testen. Ruim 1.000 inwoners namen 
deel aan de sorteerwedstrijd en de helft van 
de deelnemers vulde de 12 sorteervragen 
foutloos in. Onder de correcte inzendingen 
werden heel wat prijzen verloot, waaronder 
7 Sodastreams, USB-sticks en handdoeken 
gemaakt uit gerecycleerde plastics. 

Twijfel jij ook soms over je plastic afval?  
Vraag een gratis folder aan via  
www.mirom.be/plastics  
of vraag raad aan de parkwachter.

VAN DE 
PARKWACHTER
•  Gooi geen verpakkingen van voeding zoals 

chipszakjes, aluminiumfolie of charcute-
rieschaaltjes bij de plastic folies. Dit afval 
hoort in de restafvalzak. Enkel niet- 
vervuilde doorzichtige en gekleurde folies 
zijn toegelaten. Denk maar aan zakjes van 
warenhuizen, een verzamelverpakking 
rond flessen water of frisdrank, de wikkels 
rond folders of een tijdschrift, lege zakken 
van bemesting, zand of potgrond... 

•  De container van harde plastic is bestemd 
voor harde stukken plastic afval zoals een 
wasmand, kapotte tuinstoel, plastic buizen 
of speelgoed. De voorwerpen mogen geen 
ander soort materiaal bevatten zoals hout, 
metaal, batterijen of voedselresten. 

•  Verfpotten, flessen met frituurolie en 
bidons van motorolie sorteer je bij het 
klein gevaarlijk afval. 

tips

Proficiat aan 
alle winnaars!  

Inwoners van Koekelare, Menen, Moorslede, Roeselare, Staden,  
Wervik en Wevelgem kunnen sinds kort de webcam raadplegen om hun 
bezoek aan het recyclagepark te plannen. Zo kan je thuis, vanachter je 
computer of smartphone, kijken hoe druk het is op het park en bepalen 
of je je bezoek nog even uitstelt. Bekijk de webcambeelden via  
www.mirom.be/recyclagepark. 

WEBCAM TOONT 
DRUKTE OP 
RECYCLAGEPARK
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GELE KMO-ZAKKEN VERDWIJNEN  
UIT HET STRAATBEELD
Vanaf dit jaar mag je als KMO, organisatie of school voor beperkte hoeveelheden bedrijfsafval gebruikmaken van de 
witte restafvalzak. De gele KMO-zak is nog tot uitputting voorraad verkrijgbaar en wordt verder opgehaald tot alle  
voorraden opgebruikt zijn. De overheid wil met deze maatregel de gemeenten 
niet verder administratief belasten. Het aandeel bedrijfsrestafval van kleine  
organisaties en handelaars dat mee wordt ingezameld met het huishoudelijk 
afval, is na onderzoek door de overheid forfaitair vastgelegd. 

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

VAN DE OPHALER

•  Bind papier en karton samen met touw of verzamel het in een  
gesloten kartonnen doos (maximum 15 kg per pakket).

•  Plooi grote dozen samen tot een handelbaar pakket.

•  Verpakkingsmateriaal zoals piepschuim of plastic folies nemen  
we niet mee. Gooi dit afval in je restafvalzak of breng het naar  
het recyclagepark.

•  Vraag een gratis anti-reclamesticker aan via  
www.mirom.be/reclamesticker en ontvang  
geen ongeadresseerd drukwerk  
en/of gratis pers meer. 

tips
Wat wel?

PAPIER EN KARTON, 
ZO HOORT HET

•  Papieren zakken en kartonnen dozen
•  Boeken, kranten, tijdschriften en 

folders
•  Enveloppen
•  Schrijf- en printpapier

Wat niet?
•  Vuil of vettig papier en karton
•  Behangpapier
•  Cellofaanpapier
•  Aluminiumfolie en -zakjes 
•  Plastic verpakkingsfolie van kranten, 

tijdschriften en reclamebladen

klaar voor 
 ophaling

gratis
 sticker
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MERCI GASTEN

Onder dit motto lanceerde MIROM, in samenwerking met VVSG en 
Interafval, eind vorig jaar de ‘Week van de afvalophaler’.  
Van 21 tot en met 25 november 2016 werden de afvalophalers en 
parkwachters in de bloemetjes gezet. We blikken terug op de actie-
week met afvalophalers Jurgen en Benji.

Niemand vindt het leuk om achter de vuilniswagen vast te zitten, maar 
dat is geen excuus voor onveilig of agressief rijgedrag. Jurgen en Benji 
spreken uit ervaring. “Vooral tijdens de ochtendspits als mensen op 
weg zijn naar hun werk of de kinderen naar school brengen, krijgen 
we de meeste negatieve reacties. Dan beginnen ze weleens te toeteren 
of steken ze hun vuist op. Ze beseffen niet dat wij ook maar ons werk 
doen.” 

De ophaaldiensten proberen nochtans centrumstraten, scholen en 
andere drukke plaatsen te vermijden tijdens de spitsuren. Chauffeur 
Jurgen vertelt: “We doen ons uiterste best om het verkeer zo weinig 
mogelijk te hinderen. Als het kan, zet ik mijn vrachtwagen even aan de 
kant om bussen en auto’s door te laten, maar dat is niet altijd mo-
gelijk.” Hij kijkt ook goed uit voor zijn collega’s die het afval ophalen. 
“Er kan plots een fietser opduiken en auto’s durven al eens over het 
voetpad te rijden. Als er gevaar is, claxonneer ik om de afvalophalers 
te verwittigen.”

Toch zijn ook veel mensen van goeie wil en werd onze oproep om 
respect te tonen voor afvalophalers en parkwachters warm onthaald. 
Honderden afvalzakken kregen een ‘dankjewel’ sticker en we ontvin-
gen meer dan 300 complimentjes via onze website en Facebookpagina. 
Hoe kijken Jurgen en Benji terug op de ‘Week van de afvalophaler’? 
“De aandacht voor onze job was overweldigend. We kregen heel wat 
kaartjes, doosjes chocolade en andere traktaties. Ondertussen is de 
aandacht weer gezakt, maar af en toe krijgen we nog eens een atten-
tie.”

Respect voor het werk van de afvalophalers toon je ook door je afval 
correct aan te bieden. “Helaas treffen we nog regelmatig te zware zak-
ken aan. Zakken van meer dan 15 kg krijgen een rode sticker en laten 
we staan. Gevaar schuilt vooral in zakken met scherpe voorwerpen en 
glas. Twee van onze collega’s kunnen ervan meespreken. Ze sneden 
zich aan glas in een afvalzak en waren tijdelijk werkonbekwaam.”

#HouHet Net

Jurgen
Benji

HELP ONZE AFVAL- 
OPHALERS EEN HANDJE

Afval dat verkeerd is gesorteerd of te veel 
weegt, kan blijven staan. Kreeg je een rode 
sticker?  
Neem het afval terug binnen, sorteer  
correct en bied je afval de volgende  
ophaalronde opnieuw aan.

Ook je PMD-zak en papier-karton  
kunnen blijven staan. 

Correct aanbieden is dus de boodschap. 

“Respect voor alle afval- 
ophalers en parkwachters,  
want zij staan altijd voor jou klaar!”

•  Plaats je afval tijdig buiten. Dat kan de avond  
voordien vanaf 19 uur (in Roeselare vanaf 18 uur,  
in Menen en Wevelgem vanaf 17 uur).

•  Maak het niet te zwaar. Een restafvalzak en een 
pakket papier mogen maximum 15 kg wegen.

•  Zet je afval op een goed zichtbare en bereikbare 
plaats op het voetpad. Zorg dat het afval geen  
voetgangers of fietsers hindert.

•  Stop geen scherpe of gevaarlijke voorwerpen in je 
PMD- of restafvalzak. Glasscherven en injectie- 
naalden kunnen voor ernstige kwetsuren zorgen. 
Ook verf en frituurolie horen niet thuis in je afvalzak 
en breng je naar het recyclagepark.



In de 15 MIROM gemeenten staan er meer dan  
2.000 openbare vuilnisbakjes verspreid. In of bij 
deze vuilnisbakjes ligt er regelmatig afval dat er 
niet thuishoort. Vuilnisbakjes in het straatbeeld en 
op openbare plaatsen zijn enkel bedoeld voor klein 
afval dat je onderweg consumeert. Denk maar aan 
een klokhuis van je appel of een drankverpakking.  
Achterlaten van huishoudelijk afval in deze vuilnis-
bakjes is niet toegelaten en wordt beschouwd als 
sluikstorten.

EEN PROPERE BUURT  
BEGINT BIJ PROPERE  
VUILNISBAKKEN

Colofon: de milieukrant is uitgegeven door MIROM Roeselare in samenwerking met jouw gemeente. V.U.: Henk Kindt
Oostnieuwkerksesteenweg 121, 8800 Roeselare. Contactpersoon: Goedele Wittouck, 051/26 03 50, goedele.wittouck@mirom.be
Lay out: Bullet Point. Druk: Roularta. Deze krant is gedrukt op milieuvriendelijk papier.

MIROM EN GEMEENTEN STRIJDEN  
TEGEN ZWERFVUIL 
Als eerste intercommunale in West-Vlaanderen heeft MIROM Roeselare een projectmedewer-
ker aangeworven om het zwerfvuil- en sluikstortbeleid van de gemeenten te optimaliseren. 
Zo willen we de strijd tegen zwerfvuil en sluikstorten nog verder opvoeren. Naast het opzetten 
van een cameraproject langs invals- en recreatieve wegen, worden ook de grootste zwerfvuil 
hotspots van alle gemeenten in kaart gebracht en aangepakt.  
De Vlaamse Overheid voert dezelfde strijd en stelt een tienkoppig team aan dat 57 gemeenten 
gedurende maximaal twee jaar intensief zal coachen. Ook MIROM gemeenten Menen, Roese-
lare en Torhout werden geselecteerd om hieraan deelnemen.

Zeg nee tegen zwerfvuil en ja tegen een mooie buurt! Onderhoud je favoriete plaats en 
overtuig je buren, vrienden, vereniging of school om mee te doen. Want zwerfvuil is een  
zaak van ons allemaal. 

Opruimen gaat beter met het juiste materiaal.  
Registreer je via www.mooimakers.be/actiekaart en kies een traject of een plaats die je  
eenmalig of langdurig wil opruimen. Dat kan gaan om je straat, een buurt, een speelplein… 
Je ontvangt een opruimpakket (handschoenen, grijper, fluojasje en vuilzakken) en je  
gemeente laat weten wanneer en hoe het verzamelde afval wordt opgehaald. Heb je geen 
internet, maar wil je toch je steentje bijdragen? Neem dan contact op met de milieudienst.

Wil je aansluiten bij een gemeentelijke opruimactie?  
Dat kan! Informeer bij je milieudienst of er opruimacties worden georganiseerd.  
Alle opruimacties vind je ook op www.mooimakers.be. 

GEZOCHT: ZWERFVUILOPRUIMERS

KAKJE 
      ZAKJE      ZAKJE IN 

EEN

DOE ELK
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Deze stickers 
 spot je binnenkort 

 in het  
straatbeeld


