
ED
IT

IE
 O

K
TO

B
ER

  2
01

7 
| N

U
M

M
ER

 4
4

de mikro van 

NIEUWE  
OPHAALKALENDER
Binnenkort in jouw brievenbus

WEEK VAN DE OPHALER  
EN PARKWACHTER
Gooi je mee met complimentjes?

TEST JE  
SORTEERKENNIS
Maak kans op mooie prijzen!

P6

P2

P3

win



MIROM roept de week van 20 tot en met 24 november  
opnieuw uit tot ‘De week van de afvalophaler en parkwachter’. 
Dag in dag uit gaan ophalers en parkwachters in weer en wind 
de straten op of bemannen ze het recyclagepark zodat onze 
omgeving er op het einde van de dag opnieuw netjes  
bij ligt. Daarom verdienen ze ons respect.

MERCI PARKWACHTER EN OPHALER!
Met een opgestoken hand of een welgemeende ‘bedankt’ toon je dat je het werk van 
de parkwachters en de afvalophalers waardeert. Mag het iets meer zijn? Verras jouw 
favoriete parkwachter met een leuk postkaartje en kleef een ‘dankjewel’ sticker op 
je afvalzak, papier en karton of tuinafvalbak. Maak er ook een foto van en deel ze op 
sociale media met de hashtag #HouHetNet. Zo kunnen alle parkwachters en ophalers 
meegenieten van jouw ‘merci’.

Je vindt de stickers en postkaartjes in het gemeentehuis, op het recyclagepark of vraag ze  
gratis aan via www.mirom.be/bedankt. Je kan via deze link ook een digitaal complimentje posten.

PARKWACHTERS AAN HET WOORD

“Ik ben een echte buitenmens. Vroeger werkte ik in 
de bouw, maar toen ik 15 jaar geleden de kans kreeg 
om parkwachter te worden, heb ik niet getwijfeld. Het 
werk is afwisselend en ik ben graag tussen de mensen. 
Ik probeer de bezoekers vriendelijk verder te helpen, 
maar kijk er ook op toe dat alles correct verloopt.  
Af en toe denkt een bezoeker dat er iets fout liep bij  
de weging, maar die problemen kunnen we snel  
uitklaren. Ook scholen zijn welkom op het recyclage-
park. Ik leid ze rond tussen de containers en vertel hoe 
afval verwerkt wordt tot nieuwe grondstof. Dat vinden 
de leerlingen heel interessant.”

“Ik werk bijna 15 jaar als parkwachter en zou het niet 
meer kunnen missen. Er komt heel wat kijken bij onze 
job. We helpen mensen aan de toegangszuil en bege-
leiden ze naar de juiste container, maar kijken er ook 
op toe dat de containers tijdig worden gewisseld  
en zorgen voor het onderhoud van de site en de  
gebouwen. Dat is ook belangrijk, want een park dat  
er netjes bijligt, houden de bezoekers sneller proper.  
Op drukke momenten kunnen er tot 35 voertuigen op 
het park. Kalm blijven is dan de boodschap, want met 
een glimlach en een vriendelijk woord bereik je meer.”

Mieke D’haene,
PARKWACHTER GULLEGEM

Jan Vergote, 
PARKWACHTER WINGENE

VAN JAN EN MIEKE 
VOOR EEN VLOT BEZOEK 
AAN HET RECYCLAGEPARK

tips •  Sorteer je afval voor je naar het recyclagepark vertrekt. Dat bespaart je heel 
wat tijd en wij kunnen je makkelijker de juiste container aanwijzen.

•  Demonteer vooraf grote stukken afval. Zo vermijd je dat alles bij het brandbaar 
grofvuil belandt en je te veel betaalt voor materiaal dat nog recycleerbaar is.

•  Afval uitladen doe je zelf. Breng iemand mee om zware voorwerpen te lossen.

•  Hou het veilig op het park. Matig je snelheid, volg de aangegeven rijrichting en 
laat kinderen niet vrij rondlopen.
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RESPECT VOOR DE AFVALOPHALERS
Opzij, opzij, opzij… Ook al ben je gehaast, toch moeten de ophalers bij alle  
huizen in de straat het afval ophalen. Met jouw hulp houden we het veilig:

 Matig je snelheid en hou voldoende afstand tot de ophaalwagen.

  Haal de ophaalwagen niet zomaar in.  
Probeer eerst oogcontact te maken met de ophaler.

 Blijf vriendelijk en beleefd tegen de ophalers.

Wist je dat… 
een afvalophaler elke werkdag  
8 uur achter de ophaalwagen 
loopt? En dat ze per inzamel- 
ronde zo’n 1.000 zakken tillen?

Een straffe prestatie!
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OPHAALKALENDER 2018

In de week van 18 december valt de nieuwe ophaalkalender in  
je brievenbus. De kalender kreeg een frisse opmaak, maar is 
ook handiger in gebruik. Mis hem dus zeker niet! Heb je geen 
kalender ontvangen, dan kan je terecht bij je gemeente of bij 
MIROM. 

We zijn benieuwd wat jij van de 
nieuwe ophaalkalender vindt. 
Begin januari lanceren we een 
enquête. Hou dus zeker onze  
Facebookpagina (www.facebook.
com/MIROM.be) of website in de 
gaten en maak kans op mooie 
prijzen.

Vertel het ons!

vernieuwd

De sorteerregels 
bijven het hele  
jaar zichtbaar.

Meerdere op-
haalrondes? 
Zoek jouw straat 
in de straten-
lijst en scheur 
de overbodige 
pagina’s af.

Alle ophaaldagen 
op één pagina.

Afscheurbaar 
kaartje met de 
openingstijden 
van het recy-
clagepark. 
Handig om  
te bewaren  
in je auto of 
portefeuille.

De ophaaldata vind  
je ook online op  
www.mirom.be of  
download gratis de  
Recycle! app  
via Appstore  
of Google Play.

Een rood vakje 
als de ophaaldag 
wijzigt door een 
feestdag.



VUURTJE STOKEN? 

De Vlaamse milieuwetgeving is duidelijk: afval en snoeihout 
verbranden in je tuin is verboden. Ook al respecteer je een 
ruime afstand tot omliggende woningen. Maar ook binnens-
huis mag je niet zomaar alles stoken. We zetten 3 grote 
misverstanden op een rijtje.

1. Als ik mijn afval niet zelf verbrand, dan gebeurt dat in de  
verbrandingsoven. Dat is toch hetzelfde?  
FOUT! In Vlaanderen zijn alle verbrandingsinstallaties, dus 
ook deze van MIROM Roeselare, uitgerust met een hoog-
technologische rookgaszuivering. Ze verwerken tonnen  
restafval, maar stoten zo goed als geen vervuilende stoffen 
uit. Eén vuurtje in de tuin overschrijdt gemakkelijk 5.000 
keer de norm voor dioxines van een verbrandingsoven.

2. Ik verbrand enkel natuurlijk groenafval uit mijn tuin.  
Dat kan toch geen kwaad? 
FOUT! Tuinafval is meestal niet of onvoldoende gedroogd.  
Dit geeft een lage verbrandingstemperatuur en doet schade-
lijke stoffen vrijkomen. Het gebruik van een sfeerverwarmer  
(bv. een vuurkorf) en een barbecue is wel toegestaan.  
Gebruik hiervoor hout dat twee jaar luchtdroog werd bewaard. 
> De milieuwetgeving voorziet enkele specifieke uitzonde-
ringen voor bijvoorbeeld landbouwers of een kampvuur. 
Meer info op www.stookslim.be

3. In een allesbrander mag je alles verbranden.  
FOUT! Een ‘alles’brander is een misleidende naam en 
betekent dat je in deze kachel zowel steenkool als zuiver 
hout kan stoken. Verbranden van behandeld hout, triplex, 
vezelplaat en ander afval is uit den boze. Zelfs oud papier 
verbranden is schadelijk door de drukinkten op het papier. 
Gebruik enkel aanmaakhout of -blokjes om je vuur aan te 
maken.

www.stookslim.be

Zag u maar elk gevaar.
Stook enkel droog en onbehandeld hout.

As van kachels, verbrande en ongebrande houtskool 
gooi je in de restafvalzak. Laat de asresten eerst 
volledig afkoelen. Dit afval wordt niet aanvaard op het 
recyclagepark en hoort ook niet thuis in je compostvat 
of -bak, noch in de tuinafvalbak.

TIP: Zorg dat je afvalzak niet meer dan 15 kg weegt. 
Gebruik eventueel kleine MIROM restafvalzakken.

RESTJES ONKRUID- 
VERDELGER NAAR  
HET RECYCLAGEPARK
Uit onderzoek blijkt dat het gebruik van onkruid- 
verdelgers op basis van glyfosaat kan leiden tot kan-
ker. Zowel de verkoop als het gebruik door particulie-
ren is niet meer toegelaten. Restjes onkruidverdelger 
mogen zeker niet in de gewone afvalzak of de riool. 
Breng dit klein gevaarlijk afval gratis naar het recycla-
gepark. Dan ben je zeker van een volledige en veilige 
vernietiging van de producten. Bedrijven kunnen geen 
klein gevaarlijk afval afleveren op het recyclagepark, 
contacteer hiervoor een privébedrijf.

ZELFS ÉÉN BATTERIJ 
MAAKT HET VERSCHIL
Een gemiddeld gezin heeft 125 batterijen in huis, 
waarvan er 13 leeg zijn. Zonde, want batterijen kunnen 
perfect gerecycleerd worden. Maak er een goede  
gewoonte van om gebruikte batterijen in te leveren.  
Er zijn meer dan 24.000 inzamelpunten waar je  
terecht kan. Denk maar aan de RecyclePunten in  
supermarkten, doe-het-zelf zaken en natuurlijk  
ook op het recyclagepark.

Benieuwd naar de inzamelpunten in jouw buurt?  
Kijk op www.bebat.be of via de gratis Recycle! app.
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NIEUWE BORDEN 
GESPOT
Sinds kort zijn de meeste recyclageparken uitgerust  
met nieuwe infoborden.  Ze kregen een nummer om je  
makkelijk wegwijs te maken op het park. De sorteer- 
instructies met foto’s vertellen duidelijk wat wel en niet in 
de container thuishoort. Twijfel je toch? Vraag raad aan de 
parkwachters, want wie afval in de verkeerde container  
deponeert, maakt zich schuldig aan sluikstorten.

RECYCLEER 
JE FRITUUR- 
OLIE TOT BIODIESEL
Smul je tijdens de eindejaarsperiode van lekkere  
gefrituurde hapjes? Wellicht is je frituurolie daarna aan  
vervanging toe. Giet de afgekoelde frituurolie of -vet terug 
in de originele verpakking of een andere plastic fles en 
geef ze gratis af op het recyclagepark. De oliën en vetten 
worden gerecycleerd tot milieuvriendelijke biodiesel en 
krijgen een tweede leven aan de pomp. Het kost je niets 
en tegelijkertijd zorg je voor een schoner milieu. Over een 
tankbare oplossing gesproken.

BRENG JE LAMPEN NAAR  
HET RECYCLAGEPARK
Spaarlampen, TL-buizen en ledlampen breng je gratis naar het recyclagepark. 
In de blauwe inzamelboxen sorteer je lange TL-lampen ( V60 cm) apart van de 
korte TL-lampen en kleine lampen. Bind de lampen niet vast met touw of plak-
band. Ook plastic of kartonnen verpakkingen, elektro en ander afval horen niet 
thuis bij de lampen.

RECYCLAGE- 
PARK WERVIK 
TIJDELIJK 
GESLOTEN
Het recyclagepark in Wervik is 
sinds midden oktober tijdelijk 
gesloten. Barsten in de betonvloer 
worden uitgebroken en opnieuw 
gebetonneerd.  
Tijdens de sluiting kan je terecht 
op één van de andere parken van 
MIROM Menen. Er zijn ruimere 
openingsuren op de parken van 
Menen en Geluwe. Meer info vind  
je op www.mirom.be. Na het  
recyclagepark van Wervik worden 
ook de parken van Lauwe, Menen 
en Geluwe aangepakt in de loop 
van 2018.

GESLOTEN

GEEN SPUITBUSSEN OF
KARTONNEN VERPAKKINGEN

BEDANKT VOOR UW MEDEWERKING!

GEEN PLAKBAND, PLASTIC OF 
ELEKTRONISCHE TOESTELLEN

BEDANKT VOOR UW MEDEWERKING!GEEN SPUITBUSSEN, KARTONNEN 
VERPAKKINGEN OF ANDER AFVAL

GEEN PLAKBAND, PLASTIC OF  
ELEKTRONISCHE TOESTELLLEN
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Niets vergeten? 
Neem je dozen, zakken, doppen  
of deksels altijd weer mee.  
Afval achterlaten bij de glasbol is 
sluikstorten. Wie betrapt wordt,  
betaalt zware boetes. Ook ver-
plaatsbare vaste camera’s houden 
een oogje in het zeil. Hou het dus 
proper en goedkoper!

BARST JIJ VAN DE SORTEERKENNIS? 
DOE DE SORTEERTEST EN

Omcirkel wat WEL thuishoort  
in de glasbol en bezorg ons  
de juiste antwoorden voor  
1 december 2017: 

•  per post: MIROM sorteerwedstrijd, 
Oostnieuwkerksesteenweg 121,  
8800 Roeselare

•  of online via www.mirom.be/ 
sorteerwedstrijd

De winnaars worden  
persoonlijk verwittigd.

EEN KARAF MET DRINKGLAS 
Uit 100% gerecycleerd glas.

EEN POTTENLIKKER 
Om je glazen bokalen tot het laatste 

restje leeg te maken.

EEN GLASZAK 
Om je glazen flessen en bokalen  

netjes naar de glasbol te brengen.

gebroken 
wijnglas

koffiekan leeg  
bierflesje

chocopot  
met deksel

gebroken 
bord

lege fles 
aftershave

NAAM:

ADRES:

TEL. OF GSM:

E-MAIL:

WIN!

DOE MEE!
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Extra glasbollen tijdens 
eindejaarsperiode
MIROM ledigt regelmatig de glasbollen 
en de locaties krijgen wekelijks een 
poetsbeurt. Tijdens de eindejaars- 
periode steken we nog een tandje bij. 
Om de grotere aanvoer van glasafval 
aan te kunnen, worden de glasbollen 
vaker geledigd en plaatsen we indien 
nodig extra glasbollen. Is de glasbol 
toch vol? Breng je lege glazen flessen 
en bokalen dan naar een andere glas-
bol in de buurt of het recyclagepark.  
Of hou ze nog even bij voor later.
> De locaties van alle glasbollen vind 
je op www.mirom.be of kijk op de 
Recycle! app.

Surf voor meer info over sorteren naar www.betersorteren.be 

PAPIER &KARTON
P

GLAS RESTAFVALPMD

Hoe aanbieden?
- Enkel MIROM-zakken gebruiken
- Verpakkingen goed geledigd, leeggegoten of leeggeschraapt
- Huishoudelijke verpakkingen met een max. volume van 8 liter
- Geen plastic bidons vastmaken aan de buitenkant van de PMD-zak
- Verpakkingen met hun dop, bij voorkeur platgedrukt

Hoe aanbieden?
- Enkel MIROM-zakken gebruiken
- Dichtgeknoopt en zichtbaar op de stoep plaatsen
- Max. gewicht 15 kg
- Geen scherpe voorwerpen, giftig of gevaarlijk afval, 
 frituurolie of recycleerbare afvalstoffen

Hoe aanbieden?
- Berg je papier op in een stevige kartonnen doos 
 of bind het samen met natuurtouw (geen tape,
 metaaldraad of plastic touw)
- Pakketjes van max. 15 kg
- Plastic folie verwijderen van tijdschriften
 en reclamebladen

Hoe aanbieden?
- Enkel flessen en bokalen
- Transparant wit en gekleurd glas scheiden
- Volledig leeg
- Geen deksels of doppen
- Rond de glasbol niets achterlaten.
 Sluikstorten is strafbaar!
- Gooi tussen 20u en 8u niets in de glasbol
- De locaties van de glasbollen vind je op www.mirom.be 

Tweewekelijkse huis-aan-huis inzameling in de PMD-zak 
of via het recyclagepark  (niet op het park van Gits)

Wekelijkse huis-aan-huis inzameling
 in de restafvalzak

In de glasbol werpen
of via het recyclagepark

Vierwekelijkse huis-aan-huis inzameling
of via het recyclagepark

P =  PLASTIC FLESSEN EN FLACONS: RESTAFVAL PAPIER EN KARTON

GEKLEURD GLAS

WIT GLAS

M = METALEN VERPAKKINGEN:

D =  DRANKKARTONS:

particulierkmo

1

2

1

2
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Wat wel?

Wat niet?

WIT GLAS

GEKLEURD GLAS

GEHOORD OP DE MARKT

Onze afvalexperten trokken deze zomer langs markten en evenementen 
met het sorteerspel. Heel wat bezoekers testten hun sorteerkennis in ruil 
voor een leuke gadget. En met een positief resultaat!  
Over deze 3 afvalsoorten was er nog wat twijfel. Sorteer jij ze juist?

sorteerspel

ALUMINIUM BAKJES VAN PIZZA  
OF LASAGNE  
> PMD (OF P+MD VOOR DE INWONERS VAN WERVIK)

Aluminium bakjes zijn metalen verpakkingen  
die we perfect kunnen recycleren. 
Verwijder eventuele voedingsresten voor je ze  
in de PMD-zak stopt.

POETSMIDDELEN MET GEVAREN- 
PICTOGRAMMEN  
> KLEIN GEVAARLIJK AFVAL  
(RECYCLAGEPARK)

Plastic flessen van onderhoudsproducten en  
detergenten horen bij PMD, behalve als het  
gaat om of verpakkingen met een kindveilige  
sluiting en/of één van deze gevarenpictogrammen:

PLASTIC BAKJE VAN GROENTEN  
EN FRUIT  
> RESTAFVAL

Plastic bakjes hebben niet de vorm van een fles 
of flacon en horen dus niet bij PMD. Gooi ze in de 
restafvalzak (*).

(*) Inwoners van Wervik gooien plastic bakjes wel in de paarse 
P+MD-zak. Meer info op www.mirom.be/paarsezak

Twijfel jij ook nog over een verpakking?  
Kijk op www.betersorteren.be en gebruik de zoekfunctie.

Tip



“Mijn papa heeft een schone job”

Zoek jij ook een schone job?
Vind jouw nieuwe uitdaging op schonejobs.be en schrijf je in voor onze jobdag.

Bij MIROM Roeselare werkt hij mee 
aan een schonere toekomst voor ons 
allemaal. Door zich iedere dag in te 
zetten, zorgt hij mee voor propere 
lucht en een betere wereld.

VACATURES:

• Afdelingshoofd logistiek (master)

• Administratief medewerker (secundair onderwijs)

• Procestechnieker (bachelor of hoger secundair onderwijs)

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.

HALLO
MIROM

“Ik organiseer binnenkort een mountainbike toertocht. 
Graag wil ik de deelnemers aanmoedigen om geen zwerfvuil 
te laten slingeren en goed te sorteren. Hoe pak ik dat aan?” 
MIROM kan je daar perfect bij helpen. We lenen gratis anti- 
zwerfvuilpijltjes uit die oproepen om je afval in de vuilbak te 
gooien. Kies voor afvalarme snacks en maak gebruik van 
onze herbruikbare bekers. Je betaalt enkel een waarborg, die 
je terugkrijgt als je de bekers proper afgewassen bij MIROM 
terugbrengt. Voorzie ook voldoende afvalcontainers aan de 
bevoorradingstops. Je ontleent ze gratis, enkel de aanvoer van 
restafval is betalend. Wie juist sorteert, betaalt dus minder.  
Al onze containers zijn voorzien van stickers die duidelijk  
maken waar welk afval thuishoort.

Dit materiaal is natuurlijk ook beschikbaar voor  
andere evenementen.  
Meer info vind je op wwww.mirom.be/evenementen

Het Roeselaarse warmtenet, gevoed door restwarmte van de 
verbrandingsoven, is het voorbije jaar verdubbeld in  
omvang. Het traject dat vanuit de verbrandingsinstallatie van 
Roeselare vertrekt, breidde uit met een vertakking die dwars 
door de stad tot aan de stedelijke campus van  
AZ Delta (Brugsesteenweg) gaat. Een primeur voor  
Vlaanderen. Dankzij het nieuwe traject, dat 4,5 km lang is, 
genieten 15 bijkomende gebouwen van duurzame warmte.  
Scholen, appartementen, zorginstellingen en organisaties 
die langs het traject liggen, helpen zo mee aan het duurzame 
verhaal van de stad Roeselare. Het warmtenet zorgt vanaf 
eind 2017 voor een jaarlijks vermindering van 15.500 ton CO2 
en 5 miljoen liter stookolie.

WARMTENET VAN  
MIROM VERDUBBELD

Benieuwd hoe het warmtenet werkt?  
Neem een kijkje op www.mirom.be/warmtenet


