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NIEUW: ASBEST VERPAKT

Hechtgebonden asbest moet vanaf 1 januari verpakt aangeleverd worden op het 
recyclagepark. De asbestzakken koop je aan bij MIROM Roeselare of op het recyclagepark 
via de betaalzuil met je identiteitskaart. Asbest kan je aanleveren onder de oranje groep. 
Particulieren hebben voor de aanvoer van afvalstoffen onder de oranje groep tot 1.000 kg 
vrijstelling per gezin per jaar. Breng je na 1 januari asbest onverpakt mee? 
Dan krijg je geen toegang tot het recyclagepark.

OPTIE #2
CONTAINER

Grotere hoeveelheden asbest? 
Dan is een container huren de oplossing.

Doe je aanvraag via www.mirom.be/asbest en op het 
afgesproken tijdstip leveren we de container aan huis. 
Ook hier krijg je 2 sets met persoonlijke beschermings- 
middelen en een instructiefolder. 

Let wel: je kan max. 2 containers aanvragen aan ver-
minderd tarief. Extra containers worden aan de reële 
kostprijs doorgerekend.

OPTIE #1
PLAATZAKKEN

Plaatzakken zijn ideaal om bijvoorbeeld 
golfplaten aan huis te laten ophalen. 

Doe je aanvraag via www.mirom.be/asbest. 
Je krijgt daarbij 2 sets met persoonlijke 
beschermingsmiddelen en een instructiefolder. 
Zo kan je asbesthoudend materiaal op een veilige 
manier ontmantelen. Eens de asbest veilig is 
opgeborgen, maak je een afspraak voor ophaling.

Let wel: je kan max. 6 plaatzakken aan verminderd 
tarief aanvragen. Extra zakken met ophaling worden 
aan de reële kostprijs doorgerekend.

* PBM’s zijn persoonlijke beschermingsmiddelen. 
Die moet je verplicht gebruiken bij het verwijderen van asbest. 
Een set bestaat uit een stofmasker type P3, een Tyvek overall 
en 1 paar handschoenen. 

MAX. AANTAL INHOUD PRIJS 

Plaatzak 6
1 plaatzak = ±13 platen of 30m²
+ 2 sets PBM’s* + ophaling

€ 30/zak, 
vanaf 2e = € 20/stuk

Container 2
Vanaf 180m² (±80 platen) krijg je 1 container 
+ 2 sets PBM’s* + ophaling

€ 170/container

Asbestzak voor
recyclagepark

onbeperkt
3-tal platen, ±2m*1,2m 
kleine stukken, ±1*1,2m

€ 2,5
€ 1,5

OPHALING AAN HUIS

NAAR HET RECYCLAGEPARK

In het kader van het afbouwplan voor een asbestveilig Vlaanderen, werkt MIROM Roeselare mee aan een veilige afbouw van as-
best in onze samenleving. Om de risico’s voor bezoekers en personeel in te perken, mag je asbest niet langer onverpakt (of in 
een verkeerde verpakking) naar op het recyclagepark brengen. Je kan nu wel voordelig asbestzakken aankopen om dit op een 
correcte manier te brengen. Daarnaast is er ook een dienstverlening waarmee je asbest voordelig aan huis kan laten ophalen.

   ASBEST NIET MEER ONVERPAKT NAAR HET RECYCLAGEPARK
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In heel wat oudere gebouwen, tuinhuizen en stallen is 
asbest aanwezig. Door veroudering en weersomstandighe-
den wordt het materiaal broos,  fragiel en breekbaar. Het 
asbestcement verliest daardoor zijn binding, waardoor er 
asbestvezels kunnen vrijkomen. Die vezels zijn mogelijks 
schadelijk voor de gezondheid.

Vanaf 1 januari 2020 moet je asbest* verpakt naar het 
recyclagepark brengen. Dat was al verplicht in Menen, 
Wevelgem en Wervik, maar binnenkort dus ook op de par-
ken van MIROM Roeselare. Heb je geen vervoer, dan kan je 
asbest ook aan een voordelig tarief laten ophalen aan huis. 
Op die manier versnellen we samen met jouw gemeente en 
OVAM de afbouw van asbest. 

SOORT HECHTGEBONDEN ASBEST* NIET-HECHTGEBONDEN ASBEST

Wat?
Vezels zitten vast in het draagmateriaal 
bv.: golfplaten, dakleien

Vezels zitten los in het materiaal 
bv.: plaasterisolatie, afdichtingskoord

Zelf verwijderen?

  Ja, indien het materiaal in goede staat is en 
mits de nodige beschermingsmaatregelen. 

  Indien in slechte staat, laten verwijderen 
door een aannemer met opleidingsattest.

  Neen, enkel door een erkend aannemer.
Bekijk de lijst op 
www.mirom.be/asbest

Op recyclagepark  Ja, verpakt in een asbestzak.  Neen

Het inademen van asbestvezels kan ernstige ziektes
veroorzaken. Neem daarom de nodige veiligheidsmaatregelen 
als je hechtgebonden asbest zelf verwijdert en vervoert.

GRAAF NAAR WAARDEVOLLE 
GRONDSTOFFEN … IN JE SCHUIF
Tegenwoordig kan je goud, zilver, kobalt en andere zeldzame 
grondstoffen gewoon delven bij je thuis. En vergeet die spade: 
je vindt ze gewoon in je kast of in een schuif. Denk maar aan 
ongebruikte of kapotte mobiele telefoons, lege batterijen, de-
fecte tablets enzovoort. 

Wanneer je ze binnenbrengt, worden alle onderdelen in ge-
specialiseerde installaties gescheiden en hergebruikt. Hoe 
meer toestellen en batterijen we inzamelen, hoe meer grond-
stoffen we hergebruiken. Daardoor hebben we steeds minder 
klassieke mijnbouw nodig, wat beter is voor het milieu en de 
maatschappij.

Met oude batterijen en oude elektro-
toestellen kan je terecht bij de inzamel-
punten van Bebat en Recupel, bijvoorbeeld 
in je supermarkt of op het recyclagepark.

In ons land slingeren in elk huishouden gemiddeld 
4 tot 5 afgedankte gsm’s en 10 ongebruikte elektro-
toestellen rond. Een gemiddeld gezin heeft boven-
dien ongeveer 23 lege batterijen in huis liggen. 
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DE AFVALZAK WORDT 
DUURDER, MAAR DAT 
HOEFT JE NIKS TE KOSTEN
Tegen 2022 moeten de restafvalcijfers van de Vlaamse overheid drastisch naar beneden. Op basis van een huisvuilzakanalyse 
die MIROM Roeselare in 2018 liet uitvoeren, kan dat eenvoudig door beter te sorteren en minder voedsel weg te gooien. 
Door bewust aan te kopen, goed te bewaren en  te koken met restjes, kan je als burger grondig besparen. 
Maar er zit ook nog grote winst in het beter sorteren van pmd, textiel en papier & karton.

VANAF 1 JANUARI 2020: 
NIEUWE AFVALZAKKEN, NIEUWE PRIJS

ZAK ROL

Grote zak € 1,70 € 17 voor 10 zakken

Kleine zak € 0,85 € 8,50 voor 10 zakken

pmd-zak € 0,15 € 3 voor 20 zakken

NIEUWE PRIJS HAMSTEREN IS ZINLOOS, 
STICKERS ZIJN VERPLICHT
Tot 1 maart 2020 kan je nog gebruik maken van de 
huidige afvalzakken. Daarna ben je verplicht om je oude 
afvalzakken te voorzien van een sticker, anders worden 
ze niet opgehaald. De stickers zijn al vanaf 1 december 
te koop bij MIROM Roeselare, in het gemeentehuis of op 
het recyclagepark. Op www.mirom.be vind je een over-
zicht. Koop de stickers tijdig om wachtrijen te vermijden. 
De oude zak kan je met die sticker nog gebruiken 
tot eind 2021. Volle rollen van die soort kan je vanaf 
1 januari 2021 omruilen.

Te koop bij 
MIROM Roeselare, 

in het gemeentehuis 
of op het 

recyclagepark.

Het principe van 'de vervuiler betaalt' spoort je aan om 
meer en beter te sorteren. De laatste prijsaanpassing 
dateert van bijna 6 jaar geleden, terwijl de inzamelkosten, 
de productiekosten van de afvalzakken en de milieuhef-

fi ngen fors zijn toegenomen. Daarom verhoogt MIROM 
Roeselare de prijs vanaf 1 januari 2020. De afvalzak wordt 
ook in een nieuw jasje gestoken, maar de kleur en afmetin-
gen van de afvalzak blijven dezelfde. 

Brandbaar afval op het
recyclagepark: € 0,20/kg
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BESPAAR MEER DAN DE HELFT!

De nieuwe afspraken en prijzen gelden voor de inwoners van Hooglede, Houthulst, 
Koekelare, Kortemark, Langemark-Poelkapelle, Lichtervelde, Moorslede, Roeselare, 
Staden, Torhout, Wingene en Zonnebeke. De inwoners van Menen, Wevelgem en  
Wervik hebben vanaf 2020 andere zakken (andere kleur, andere prijs). 
Let dus op dat je de afvalzakken van MIROM Roeselare aankoopt. 

Door beter te sorteren en geen voedsel te verspillen, kan je met je gezin al gauw 28 euro op  
jaarbasis besparen. Start je met een compostvat of het houden van kippen, kan dat oplopen  
tot 41 euro op jaarbasis. Abonneer je op onze nieuwsbrief en volg ons op Facebook om op de 
hoogte te blijven van onze acties.

DOE VOORDEEL

31 kg/inw

Recycleer- 
baar afval

pmd 16 kg/inw
P&K 8,2 kg/inw 

Textiel 4,8 kg/inw 
Andere < 2 kg/inw

26 kg/inw

Voedsel- 
verspilling

25 kg/inw

Thuis 
composteer- 

baar

VOOR WIE?  

De prijsstijging hoeft niet voelbaar te zijn. Meer nog,  
iedereen kan winst maken. MIROM Roeselare liet in 
2018 een grootschalige analyse van de restafvalzakken  
uitvoeren. Daaruit bleek dat ongeveer 26 kg pure voed-
selverspilling is (etensresten en ongeopende producten  

buiten vervaldatum). Verder bleek dat een inwoner uit  
Roeselare jaarlijks maar liefst 31 kg recycleerbaar afval in 
zijn afvalzak stopt. Dat gaat onder meer over pmd, papier & 
karton,  textiel enzovoort.

KOEKELARE

TORHOUT
WINGENE

LICHTERVELDEKORTEMARK

HOUTHULST

HOOGLEDE

STADEN

ROESELARE

LANGEMARK-
POELKAPELLE

ZONNEBEKE

MOORSLEDE
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GETEST: BETER SORTEREN 
LEVERT CENTEN OP 
WIJ HAALDEN 4 ZAKKEN PMD UIT 10 ZAKKEN RESTAFVAL

Bijna een half jaar na de invoering van de nieuwe sorteerregels voor pmd, belanden er nog veel verpakkingen in de rest-
afvalzak die eigenlijk thuishoren in de pmd-zak. Spijtig, want meer afval in de witte zak kost je als consument méér. Boven-
dien worden die verpakkingen niet uitgesorteerd of gerecycleerd. 

WAT BLIJKT?

LET OP VOOR STRAFBARE AFVALINZAMELING
MIROM krijgt vanuit de overheid de opdracht om huishoudelijk afval in te zamelen. Dat betekent dat enkel MIROM en 
onze ophalers huishoudelijk afval mogen inzamelen. Soms zijn er kapers op de kust of duiken er andere organisaties 
op die ook afval ophalen. Vaak vind je dan strooibriefjes in de bus voor de ophaling van grof vuil, oud ijzer of textiel. 
Dat druist in tegen het politiereglement en is dus strafbaar. 

Vind je zo’n briefje in je bus zonder verwijzing van MIROM of je gemeente? Of merk je iemand op die jouw afval 
komt ophalen? Contacteer dan zeker jouw milieudienst: MIROM Roeselare: 051 26 03 50 - info@mirom.be of
MIROM Menen 056 52 81 30 - info@mirom-menen.be. Vermeld zeker de contactgegevens van de ophaler indien gekend.

We namen bij MIROM de proef op de som en plukten er op een mooie herfstochtend willekeurig 10 restafvalzakken uit. 
10 verschillende straten, 10 verschillende woningen. Niet om te snuisteren in jullie afval, maar om na te gaan welk afval 
er eigenlijk een veel betere bestemming had kunnen krijgen.

R
ES

TA

FVAL

P
M

D >

In élke afvalzak troffen we 
verpakkingen aan die eigenlijk 
bestemd zijn voor de pmd-zak.

We troffen voldoende plastic en 
metalen verpakkingen en drank-
kartons aan om 4 pmd-zakken te 
vullen.

We vonden heel veel plastic bakjes van vlees of vis, 
snoepverpakkingen, netjes van ajuinen of appelsie-
nen, plastic zakjes en zelfs blikjes, spuitbussen en 
fl esjes die altijd al in de blauwe zak mochten. 

   CONCLUSIE: BETER SORTEREN IS GOED VOOR DE NATUUR ÉN JE PORTEMONNEE   
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WAT MAG ER ALLEMAAL IN DE BLAUWE ZAK?

DE 5 MEEST GESTELDE 
VRAGEN OVER DE 
NIEUWE PMD-ZAK
BEANTWOORD

1. Ik heb nog geen nieuwe pmd-zakken, mag ik 

toch al de nieuwe sorteerregels toepassen?

JA! Woon je in de regio van MIROM, dan mag je alle 

plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en 

drankkartons in de pmd-zak steken. Je oude pmd-

zakken mag je nog opgebruiken.

2. Mogen afsluitfolies van vlees- en 

kaasschaaltjes in de blauwe zak?

JA, maar je moet ze van de verpakking halen. Beide 

soorten plastic mogen erin, maar los van elkaar.

3. Wat doe ik met chipszakjes?

Ze mogen in de blauwe zak. Het gaat hier - ondanks 

de aluminium look - om een plastic verpakking, net 

zoals bij sommige koekjes bijvoorbeeld.

4. Mogen we bloempotjes, yoghurtpotjes en 

groentenbakjes stapelen?

NEEN, al die verpakkingen moeten los in de blauwe 

zak. In elkaar gestapelde verpakkingen bemoeilijken 

het recyclageproces en belanden uiteindelijk bij het 

restafval. Dat geldt ook voor zakjes of potjes waar 

andere verpakkingen worden ingepropt. 

5. Moeten verpakkingen afgewassen zijn?

NEEN, verpakkingen moeten leeg geschraapt zijn, 

maar uitwassen is niet verplicht. Voor je eigen 

comfort en dat van de ophalers kan je verpakkingen 

van zuivel, vlees of vis wel eens uitspoelen. 

   PLASTIC ZAKKEN EN FOLIES

   LEGE VERPAKKINGEN VAN 
   HUISHOUDELIJKE PRODUCTEN

Shampoofl es Spuitbus van 
scheerschuim 

Zeeppompje

Tube tandpasta Hairspray Schoonmaak-
producten

Folie die rond 
fl essen zit

Netjes van 
aardappelen/ajuinen/

appelsienen

Plastic zakje Zakje van voor-
verpakte salade

Twijfel je 
over iets? 

Check de 
sorteerregels op 
www.mirom.be

   LEGE VOEDINGSVERPAKKINGEN 

Yoghurtpotje Snoepverpakking Bakjes/potjes/
schaaltjes van 

vlees of charcuterie

IJscrèmedoos Metalen schaaltje 
dierenvoeding

Botervlootje Spuitbus 
slagroom

Blikje Flesje Drankkarton

enkele voorbeelden:

enkele voorbeelden:

enkele voorbeelden:
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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.

Doe mee met de hele school!

Bedank de ophalers tijdens de 
Week van de Afvalophaler op een 
originele manier (een gigantische 
tekening, een erehaag, krijtteke-
ning, slingers …) en bezorg ons 
tegen zaterdag 30 november een 
foto. Nadien pikken we er 5 scholen 
uit die een bijzonder bezoekje 
krijgen van een vuilniswagen. 

AL WAT IK WIL 
VOOR KERSTMIS IS … 
GEEN VOEDSELVERSPILLING

BEREIDINGSWIJZE: 
Pureer de kruiden, de knofl ook en de 
noten/pitten met wat olijfolie in een 
blender tot een gladde pasta. Voeg 
de rest van de olijfolie toe en roer de 
parmezaanse kaas erdoor. Voeg peper 
en zout toe. Je kan de pesto een week 
in de koelkast bewaren met een laagje 
olie erop. 

ALLE INFO OP WWW.MIROM.BE/GELUKZAK.

INGREDIËNTEN: 
Een klassiek ‘restje’ tijdens de 
feestdagen zijn kruiden. Je koopt een 
bussel, hebt een takje of een blaadje 
nodig en zit met de rest over. Geen 
nood, met kruiden kan je altijd een 
smakelijke pesto maken.

• 50 gram basilicum of peterselie
• 50 gram pijnboompitten of noten
• Restje parmezaanse kaas
• 1 teentje knofl ook
• 1 dl olijfolie

RECEPT: KRUIDENPESTO MET RESTJES

De feestdagen komen eraan! Tijd voor familie, gezelligheid 
en … lekker eten. Naast een piek op de kerstboom, is er 
tijdens die periode helaas ook een piek van voedsel-
verspilling.  Mensen willen niet te weinig hebben, daarom 
wordt er ruim gerekend en zijn er nadien restjes, overbodige 
ingrediënten en ongeopende verpakkingen. Herkenbaar, we 
begrijpen dat.

Maar zo moet het niet zijn. Je kan al een verschil maken door 
bewuster aan te kopen, na te denken over wat je nadien nog 
kan gebruiken en recepten op elkaar af te stemmen. De rest-
jes kan je bovendien verwerken in een lekker gerechtje voor 
tweede, derde of vierde kerstdag. Zo blijft het feest maar 
duren. 

Ontdek al onze 
tips voor duurzame 

feesten én een 
extra recept op 
www.mirom.be/

duurzamefeesten 

en recyclageparkwachter

DEEL EEN FOTO VAN JE TEKENING OF STRIK MET #HOUHETNET.

AFVALOPHALERS EN RECYCLAGEPARKWACHTERS 

VERDIENEN RESPECT!

Toon het met een strik rond je afvalzak of -container. Of laat je 

kinderen een tekening maken. Hang die achter je raam 

of geef ze aan de recyclageparkwachter.

Interafval_affiche_A3_2019_zak_ZonderIC.indd   1

2/07/19   14:40

WIN
een 

Sinterklaas-
cadeau 

t.w.v. 50 euro.

en recyclageparkwachter

DEEL EEN FOTO VAN JE TEKENING OF STRIK MET #HOUHETNET.

AFVALOPHALERS EN RECYCLAGEPARKWACHTERS 
VERDIENEN RESPECT!
Toon het met een strik rond je afvalzak of -container. Of laat je 
kinderen een tekening maken. Hang die achter je raam 
of geef ze aan de recyclageparkwachter.

Interafval_affiche_A3_2019_zak_ZonderIC.indd   1 2/07/19   14:40

ZIE GINDS 
KOMT DE VUILKAR 
Hij komt, hij komt, de lieve goede ophaler. Niet één keer per jaar, maar élke 
week. De ophalers schudden geen zak leeg, maar pakken de jouwe vol afval 
mee. Op het recyclagepark trotseren de parkwachters weer en wind om je afval 
te sorteren. Dat verdient respect en misschien ook wel een mooie tekening.  
Haal in het gemeentehuis of de bib een tekening op (of maak er zelf eentje) en 
hang je creatie voor het venster. 

WIL JE KANS MAKEN OP EEN SINTERKLAASCADEAU T.W.V. 50 EURO? 
Maak dan een foto van je tekening en deel die op Facebook of Instagram 
(vergeet de hashtags niet: #MIROM en #HouHetNet). Je kan je tekening ook 
uploaden op onze website via www.mirom.be/gelukzak. 
Hang je tekening zeker uit voor maandag 18 november. 
Een foto bezorgen of posten kan t.e.m. zaterdag 30 november.

18 - 24 / 11
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