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WIE AFVAL  OP STRAAT 
GOOIT, IS GEZIEN!
Dit jaar zetten de gemeenten* en MIROM volop in op mobiele camera’s in 
de strijd tegen sluikstort en zwerfvuil. Het wekt veel ergernis op, maar 
daar stopt het niet. Het afval vervuilt de omgeving en het opruimen ervan 
kost tijd en geld. De camera's, volledig conform de privacywetgeving, 
worden een tijdje op een kruispunt, bij de glasbol, vuilnisbak of gewoon 
langs de weg gezet. De bedoeling? Overtreders op heterdaad betrappen. 

Wie gevat wordt, riskeert boetes en kan opdraaien voor de opruimkosten. 
Vorig jaar draaide MIROM meer dan 2.000 fi lmdagen met diverse camera’s. 
Veel autobestuurders werden betrapt op het weggooien van afval uit 
de wagen. Terwijl pmd-zakken of de glasbol zo goed als gratis zijn.

* Hooglede, Houthulst, Koekelare, Kortemark, Langemark-Poelkapelle, Lichtervelde, Menen,   
   Moorslede, Roeselare, Staden, Torhout, Wervik, Wevelgem, Wingene, Zonnebeke

VERMIJD EEN BOETE MET 
EEN AUTO-AFVALZAKJE

Ook in je wagen krijg je te maken 
met afval. Als dat gebeurt, hou dan je 

papiertjes, blikjes en ander afval 
even bij. Er bestaan handige, 

compacte en herbruikbare afvalzakjes 
die je in je auto kan hangen. Tijdens de 
rit kan je daar je afval in kwijt en eens 

op je bestemming gooi je je afval
 in de vuilnisbak. 

Auto-afvalzakjes zijn verkrijgbaar 
in het gemeentehuis.

Vaststelling zwerfvuil uit de wagen
Akkerstraat, Wingene 

Op woensdag 15 augustus 2018 rijdt 
een grijze Audi omstreeks 12.55 uur in 
de Akkerstraat in Wingene. Tijdens het 
voorbijrijden, wordt een blikje uit het 
raam van de bestuurder gegooid. Via de 
nummerplaat wordt de eigenaar van het 
voertuig geïdentifi ceerd. 

De persoon kreeg een 
boete van 100 euro.

Vaststelling sluikstorten
Roeselarestraat, Staden 

Op vrijdag 18 mei 2018 loopt een man 
omstreeks 10.25 uur richting de glasbol 
in de Roeselarestraat in Staden. In zijn 
hand draagt hij een witte emmer met 
een glazen koffi ekan. Hij plaatst de 
emmer bij de glasbol en verlaat de site. 

De dader wordt herkend 
en ontving een boete 
van 450 euro.

Vaststelling sluikstorten
Bevrijdingsplein, Menen 

In juli, augustus en oktober van vorig 
jaar plaatst een man (voetganger) 
op het bevrijdingsplein in Menen enkele 
keren afval bij de glasbol: papier, karton, 
afvalzakjes … 

De man wordt door de 
politiedienst geïdentifi ceerd 
en kreeg als sanctie twee 
maal gemeenschapsdienst. 

CASE #1 CASE #2 CASE #3

€ 450 GEMEEN
SCHAPS
DIENST

€ 100

WAARGEBEURD…
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Door af en toe 
zwerfvuil in je buurt 
op te ruimen, help je 
de natuurvervuiling 
tegen te gaan.

Ontdek wat jij nog 
meer kan doen op
www.mirom.be

MOOIMAKERS AAN HET WOORD

HEIDI ALBRECHT (Koekelare) 

Heidi Albrecht is sinds een tweetal jaar zwerfvuilvrijwilligster. Ze 
stelde vast dat een stuk van de straat waar ze door fi etste naar 
haar werk altijd vol blikken en andere rommel lag. “Ik begrijp dat 
echt niet. Ligt het dan bij die mensen thuis ook vol?” Ze besloot 
het daar niet bij te laten en registreerde zich als vrijwilliger. “Ik 
ben niet de meest georganiseerde vrijwilliger”, vertelt ze. “Af en 
toe ga ik op pad, vaak alleen en soms met mijn dochter Amélie. 
Daar kan soms wat tijd tussen zitten, maar alle beetjes helpen.” 
Soms hoor je wel mensen zeggen dat het toch ‘dweilen met de 

kraan open is’. Vindt Heidi dat ook? “Stel je voor dat iedereen 
zo zou redeneren, waarom zou je dan nog poetsen in huis?”, 
kaatst ze de bal terug. “Want de dag erna loop je er toch weer 
met vuile schoenen rond. ”

Heidi begrijpt ook niet waaròm mensen afval op straat gooi-
en. “Ik verzamel soms hele zakken vol: allemaal PMD”, ver-
telt ze. “wat kost dat nu, zo’n rol PMD-zakken?”

Camera’s, is dat een goeie zaak volgens Heidi? “Als het nut 
bewezen is wel, zeker in de buurt van glasbollen. Als de pak-
kans toeneemt, kan dat goed zijn: alle middelen zijn welkom. 
Al gaan sommige mensen vermoedelijk niet afgeschrikt wor-
den door een boete.” 

“IK VERZAMEL SOMS HELE ZAKKEN 
VOL PMD. WAT KOST DAT NU, 
ZO’N ROL PMD-ZAKKEN?”

JAN GOEMARE (Geluwe)

Jan Goemaere startte in 2018 als vrijwilliger bij Proper Wervik. 
“Ik ga veel wandelen en was op pad met mijn schoonbroer 
toen we het eigenlijk niet meer konden aanzien”, vertelt hij.

Jan meldde zich aan als zwerfvuilopruimer en sindsdien gaat 
hij vaak op pad, dikwijls samen met zijn schoonbroer. Hij kocht 
zelf een kar en bevestigde er kastjes aan en zette er een ra-
diootje op. Kwestie dat de tocht toch ook nog een aangename 
wandeling blijft.  

Jan staat te kijken van de hoeveelheid afval die de men-
sen zomaar in de berm gooien. “Ik doe een toertje van zo’n 
2 km rond mijn huis en daar ligt het steevast vol met blikjes”, 
“Maar ook ben ik al eens een hele salon en een stapel golf-
platen tegengekomen.” illustreert Jan. “Vermoedelijk van de 
remorque gevallen…”

Kunnen camera’s volgens hem soelaas brengen? “Dat weet 
ik niet. Mensen die iets uit hun auto gooien zal je zo met een 
beetje geluk misschien kunnen betrappen, maar voor fi et-
sers zal dat al moeilijker zijn. Persoonlijk denk ik dat het 
invoeren van statiegeld wel een effect zal hebben. Het werkt 
in Duitsland, het werkt in Nederland, waarom zou het dan 
hier niet werken?”

“IK DOE EEN TOERTJE VAN ZO’N 2 KM 
ROND MIJN HUIS EN DAAR LIGT HET 
STEEVAST VOL MET BLIKJES.”

Door af en toe 
zwerfvuil in je buurt 
op te ruimen, help je 
de natuurvervuiling 
tegen te gaan.

Ontdek wat jij nog 
meer kan doen op
www.mirom.be

Volg alle avonturen 
van Mister MIROM via
www.instagram.com/
mistermirom

WORD JIJ OOK MOOIMAKER?
Het aantal vrijwilligers dat de stoep, een plein of een straat proper houdt, 
neemt toe en dat is fantastisch. Want onderzoek wees uit dat een propere 

omgeving sneller proper blijft. Afval trekt alleen maar meer zwerfvuil aan. 
Dus hoe meer straten er netjes bij liggen, hoe beter voor het milieu!

Claim daarom ook je stoep, de straat of een deel van je buurt 
en word Mooimaker. Je kiest zelf hoe vaak en wanneer je op pad trekt, 

de Mooimakers en je gemeente zorgen voor het opruimmateriaal.  
Niet alleen goed voor je buurt en het milieu, maar ook voor de gezondheid!
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Meer details vanaf half 
mei in de brievenbus en 

via onze digitale kanalen: 

abonneer je op onze
nieuwsbrief en volg

ons op Facebook

Vanaf 1 juni mag je bij de plastic fl essen en fl acons, metalen 
verpakkingen en drankkartons voortaan ook alle lege plastic 
verpakkingen in de blauwe zak steken. Denk maar aan yoghurt-
potjes, botervlootjes en fruitbakjes. Ook folies mogen straks in 
de blauwe zak. De blauwe zak verandert van opdruk, maar 
de huidige zakken blijven bruikbaar. 

Door deze uitbreiding wordt er geschat dat er op jaarbasis 
gemiddeld 8kg minder afval per persoon in de witte restafvalzak 
verdwijnt. Een goede zaak voor het milieu en jouw portemonnee. 
Deze wijziging volgt na een proefperiode in Wervik en enkele 
andere gemeenten in  België.

Deze nieuwe sorteerinstructies worden op 1 juni van kracht in jouw 
gemeente en worden geleidelijk aan over heel het land uitgevoerd. 
Het kan dus perfect zijn dat je bij jouw vrienden of bij jouw werkgever 
nog steeds alleen maar plastic fl essen en fl acons in de blauwe zak 
mag steken. Dat heeft onder meer te maken met het sorteercentrum 
waar de blauwe zak naar toe gaat. Niet alle sorteerinstallaties zijn 
al uitgerust om deze bijkomende plastic fracties uit te sorteren. 
Check dus goed de lokale sorteerinstructies.

Dankzij deze uitgebreide sorteerregels werken we samen met 
Fost Plus mee aan een toekomst waarin we streven naar meer 
gerecycleerde kunststof verpakkingen.

Ontdek alles op www.denieuweblauwezak.be

NIEUW VANAF 1 JUNI:
ER MAG MEER IN 
JE PMD-ZAK!

LET OP:
De sorteerinstallatie waar het afval van MIROM naartoe 
gaat (Vanheede in Rumbeke) is pas operationeel tegen 1 juni. 
Daarom mag je dan pas de extra plastics toevoegen aan 
de blauwe zak. Zakken die voor dat tijdstip al de nieuwe regels 
toepassen, worden niet opgehaald en krijgen een weigeringssticker!

MIROM en Fost Plus willen nog meer 
plastics recycleren. Zo besparen we op 
energie en stoten we minder CO2 uit.
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WIST JE DAT ...
... je als consument ook kracht kan uitoefenen op de producent? Hoe meer mensen bewust kiezen voor 
duurzame verpakkingen, hoe sneller de producenten hun beleid bijsturen. Denk maar aan de plastic blokjes 
van Delhaize. En in IJsland verkopen Colgate en andere producenten hun tandpasta bijvoorbeeld niet langer 
in een nutteloos kartonnen doosje, nadat consumenten massaal voor andere merken kozen. 

Meer tips? Check het overzicht op www.mirom.be/plasticvrij

“
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Rietjes, tandenborstels … 
van quasi alle courante plastic 
gebruiksvoorwerpen heb je 
tegenwoordig alternatieven in 
duurzame materialen.
(metaal, bamboe ...)

Koop lokaal 
en vers. 
Kies vaker voor 
de verstoog in 
de supermarkt.

Gebruik voortaan groente- 
en fruitzakjes uit stof als je 
boodschappen gaat doen. 
Hou een voorraad bij in jouw 
handtas, fi etstas of hand-
schoenkastje van de wagen.

Koop jezelf een 
hippe herbruikbare 
drinkfl es en drink 
water uit de kraan.

Een mooi stuk zeep aan 
de wastafel of in de douche 
is weer trendy. Dat gaat 
langer mee en je hebt 
minder afval. Wist je 
dat er trouwens ook al 
shampooblokken bestaan?

en fruitzakjes uit stof als je 

Hou een voorraad bij in jouw 

schoenkastje van de wagen.

Een mooi stuk zeep aan 
de wastafel of in de douche 
is weer trendy. Dat gaat 

shampooblokken bestaan?

Ga voor jezelf de uitdaging aan en verzamel tijdens een week al het wegwerpplastic. 
Je zou er versteld van staan hoe groot dit volume is. Maar met een paar simpele ingrepen kan je het verschil maken.

LAAT JE EIGEN AFVALBERG(JE) KRIMPEN
MEI PLASTICVRIJ
De berg van wegwerpplastic is enorm groot. Vanaf 1 juni mag er meer in je PMD-zak, maar afval vermijden, 
blijft natuurlijk nog de beste optie en vaak ook de makkelijkste (én de goedkoopste) manier. Wie bewust 
omgaat met plastic en afval, doet er niet alleen de planeet en de buurt een plezier mee, maar ook zichzelf. 
Door overtollige verpakkingen te vermijden, bespaar je sowieso op afvalzakken. 

Kies voor een leven 
zonder wegwerpplastic 
en zet de producenten 
op de goede weg.

Ontdek wat jij nog meer kan 
doen op www.mirom.be

zonder wegwerpplastic 
en zet de producenten 
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Zet je afvalzak op dieet en waag 
je kans op een gratis vat. Surf naar

www.mirom.be/compost2019  
en vul voor 15 mei het formulier in.

MIROM GEEFT 20 
COMPOSTVATEN WEG

ACTIE!

Wil je starten met composteren, het houden van kippen 
of zit je nog met vragen?  Neem dan gratis deel aan een
infosessie over composteren en/of het houden van kippen. 
Inschrijven kan via www.mirom.be/activiteiten

14 & 16 
mei

19–21u30
de Droomhut

Goudbergstraat 111, 
Wevelgem

30 
april

19–21u30
huis Proot

Noordomstraat 2, 
Koekelare

6 
juni

19–21u30
MIROM Roeselare
Oostnieuwkerkse-

steenweg 121

16 & 21 
mei

19–21u30
MIROM Roeselare
Oostnieuwkerkse-

steenweg 121

4 
juni

19–21u30
bibliotheek 

Torhout
Ravenhofstraat 9

18 
juni

19–21u30
Marienstede 

Remi Dewittestraat 6, 
Dadizele (Moorslede)

COMPOSTSESSIES

Tweedelige sessie 
composteren waar
je uitgebreid kennis 
maakt met theorie 
en praktijk.

SPOEDSESSIE 
COMPOSTEREN

Ontdek de vuistregels
van composteren
in een notendop.

INFOSESSIE 
KIPPEN

Boeiend verhaal met 
de do's en don'ts 
voor kippen

INFOSESSIES

COMPOSTEREN: NIKS DAN VOORDELEN
Composteren is nog altijd dé beste manier om groente-, 
fruit- en/of tuinafval te verwerken. Het is voordelig voor 
zowel de natuur, je tuin als je portemonnee. Bovendien 
kost het weinig tijd en heb je er echt geen ervaren groene 
vingers voor nodig. 

Thomas Vermote (24) en Shauni Maeseman (23) wonen in 
Roeselare, samen met hun twee kindjes Milas (2,5) en Elies 
(3 maanden). Ze hebben een relatief lange, smalle tuin van 6
op 40 meter: 2/3 is gras, 1/3 moestuin en er scharrelen ook 
kippen rond. “We kweken zelf onze groenten”, legt Thomas 
uit. “Aardappelen, wat prei, wortelen, sla en spinazie…” 

Het gezin is overtuigd van de voordelen van composteren. 
“In het beginproces ben je er wat mee bezig, maar daarna 
draait het eigenlijk vanzelf”, vertelt Thomas. “We hebben vo-
rig jaar een infosessie gevolgd, maar ik was er al langer mee 
vertrouwd.” Nu composteren Thomas en Shauni in een vat. 
“Ik vind zo’n vat wel handig. Je kan snel kijken hoe het staat 
met de kwaliteit en de compost meteen gebruiken in de tuin. 
We overwegen nu wel om een tweede ton te zetten. Dan kan 
het ene vat een beetje voort teren en rijpen, terwijl we met het 
andere ‘voortdraaien’.”

Daarnaast hebben Thomas en Shauni ook kippen ronscharre-
len. “Zo gaat bijna niks verloren”, aldus Thomas. “De restjes 
van tafel gaan naar de kippen, andere groente- en fruitresten 
belanden in het compostvat.”

Maar wat is nu de grootste drijfveer om te composteren? 
“Het is goed voor het milieu, je hebt rijke bodem voor je moes-
tuin en het scheelt ook in de portemonnee”, somt Thomas op. 
“Op ons appartement hadden we wekelijks één grote restaf-
valzak. Nu is dat nog altijd zo, maar intussen zijn er wel twee 
kinderen en nogal wat pampers bijgekomen. (lacht)”

Sluit de kringloop en start met 
composteren of het houden 
van kippen. Zo bespaar je 
afval-zakken, verlaag je je 
CO2-uitstoot (minder ritten naar 
recyclagepark) en geef je je 
bodem een gezondheidskuur.

"HET IS GOED VOOR HET MILIEU, JE HEBT RIJKE 
BODEM VOOR JE MOESTUIN EN HET SCHEELT 

OOK IN DE PORTEMONNEE"
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Door het warmtenet van MIROM 
besparen we jaarlijks het equivalent 
van 6 miljoen liter stookolie. 
Ontdek wat jij kan doen op www.mirom.be

ONTDEK DE WARMSTE RONDE
Het jaar 2018 was een absoluut recordjaar wat betreft de 
warmtelevering via het warmtenet: ten opzichte van het jaar 
2016 is de warmtelevering zelfs verdubbeld. 

Ook in 2019 groeit het warmtenet alvast verder, met onder 
meer het serreproject naast de MIROM-site. Intussen maak-
te het nieuwe stadsbestuur van Roeselare al duidelijk dat ze 
ook blijven geloven in de schone energie van het warmtenet. 
Het stadsbestuur zal samen met de betrokken partijen bekij-
ken waar er nog uitbreidingen mogelijk zijn. 

Intussen bereikt het bestaande warmtenet natuurlijk al dui-
zenden eindgebruikers: leerlingen van verschillende scholen, 
bewoners van huizen en appartementen, patiënten in AZ Del-
ta, klanten en personeel van diverse bedrijven, artiesten in De 
Spil, sportliefhebbers op Schiervelde … 

Onze man sprong op de fi ets en reed het hele traject van 
het warmtenet af. Onderweg sprokkelde hij getuigenissen 
van verschillende eindgebruikers en vroeg hij hen hoe aan-
genaam die warmte eigenlijk is. Het relaas kan je lezen op  
www.mirom.be/dewarmsteronde. De route kan je trouwens 
ook zelf fi etsen of wandelen.

besparen we jaarlijks het equivalent 

“Die aanschakeling was een grote verbetering. 
Altijd snel en zeer warm water” 

Zuster Marie-Thérèse Vanneste, Zusters van Liefde

“De mensen geloven mij niet als 
ik dat zeg, maar ik vind het betere 

en aangenamere warmte.” 
Ivan Bonte, bewoner appartementen De Poorterij

“Ik kon sneller mijn lentekledij aantrekken in 
ons nieuwe gebouw. Echt aangenaam warm” 

Ann Ver Eecke, Goddeeris

“Ik vind dat sowieso een goeie zaak.
En het klimaat is iets wat ons allemaal aanbelangt”

Jens Dendoncker, comedian die al eens in De Spil optreedt

“Zeker een goeie zaak, dit zou nog veel 
verder mogen en moeten gaan.”
Stefaan Maddens, verpleger AZ Delta
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1 MIROM Roeselare  2 Verschoore  3 Grimme Belgium NV  4 Maister  5 Viscon group bvba  6 Ceename  7 Goddeeris Gebr.  8 Gedifl ora  9 Jolu Plant

10 Ford garage Devos-Dewanckel  11 Koppelpunt Eandis  12 Sanac Logistics  13 SBB/Boerenbond  14 Zwembad Sportoase 15 Expohallen  16 Sporthal Schiervelde 

17 De Waterdam - laagbouw  18 De Waterdam - hoogbouw  19 AZ Delta Brugsesteenweg  20 Voormalig postgebouw 21 MSKA Campus Tant 1  22 MSKA Campus Tant 2  

23 Wereldhuis  24 Matexi - Het Laere  25 CLB  26 Centrale Diensten K33  27 Burgerschool groot  28 Burgerschool klein  29 VISO Campus D  30 De Spil  

31 STAP  32 Spillebad  33 Residentie Zilverberg  34 AZ Delta  35 Vives Roeselare  36 AZ Delta Westlaan  37 Zusters van Liefde  38 Vincenthove zorgnetwerk 

39 CVO Arme Klarenstraat  40 vzw De Bremstruik  41 VMS Arme Klarenstraat  42 VMS Steenkapperij  43 CVO Gebouw Watergroep  44 MSKA Campus Groenestraat  

45 MSKA Campus Groenestraat Internaat  46 Lidl  47 De Poorterij Blok 3  48 De Poorterij Blok 4  49 Verkaveling Licht en Ruimte  50 Syntra West  51 REO Veiling

AANSLUITPUNTEN

FIETS- EN WANDELROUTE (14,3 KM)
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Colofon: de milieukrant is uitgegeven door MIROM Roeselare in samenwerking met jouw gemeente. V.U.: Henk Kindt
Oostnieuwkerksesteenweg 121, 8800 Roeselare. Contactpersoon: Frederic Vansteenkiste, 051/26 03 50, frederic.vansteenkiste@mirom.be
Lay-out: Bullet Point. Druk: Roularta. Deze krant is gedrukt op milieuvriendelijk papier.

NIEUW BESTUUR 
VOOR MIROM 
MENEN EN MIROM 
ROESELARE

De gemeenteraadsverkiezingen zorgen ook voor een nieuw 
bestuur in onze beide organisaties. Zij werden eind februari 
in de buitengewone algemene vergadering met de gemeen-
ten gekozen. 

Het nieuwe bestuur stelt in overleg met de gemeenten een 
beleidsplan op voor de komende zes jaren, dat voldoet aan 
de richtlijnen van de Vlaamse overheid. Tijdens de maande-
lijkse bestuursvergadering wordt de dagdagelijkse uitvoe-
ring van het beleidsplan bijgestuurd en geëvalueerd.

Maak kennis met de nieuwe besturen 
op www.mirom.be/wiezijnwe

TECHNISCH GESCHOOLDE 
MEDEWERKERS

MIROM ROESELARE ZOEKT 

Neem een kijkje op www.schonejobs.be

Volg het 
nieuws op 

www.mirom.be/
slechtvalk

Nieuw bestuur MIROM Menen

Nieuw bestuur MIROM Roeselare

BIJZONDERE 
GAST 
De snelste roofvogel ter
wereld is recent al 
meermaals gespot in de 
nestkast op de schoorsteen
van MIROM Roeselare. 
Net als wij benieuwd naar 
het vervolgverhaal? 
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