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“Werken bij IVAGO, dat is:  
op handen gedragen worden  
door alle Destelbergenaars.”

Michaël Vercruyssen

Ondervoorzitter raad van bestuur IVAGO
Schepen van Leefmilieu - Destelbergen

Beste lezer,

We kunnen al beginnen uitkijken naar de lente. 
Bij IVAGO smeden we vooral volop plannen voor 
de lenteschoonmaak: de opruimactie Destelbergen 
Helemaal Schoon die we op zondag 20 maart naar 
jaarlijkse gewoonte organiseren. De actie was er 
voor het eerst in 2010, en is intussen uitgegroeid 
tot een echte traditie die elk jaar opnieuw een ruime 
weerklank vindt. Op pagina 11 in dit magazine lees je 
waarom deelnemen een echte aanrader is.  
Mijn mening? Het is gewoon dikke fun, en achteraf 
is je straat of je buurt weer helemaal proper. Als dat 
geen fris gevoel geeft!

Ook Wim Oosterlinck geeft verder in dit magazine 
inspirerende tips over het hergebruik van oude 
spullen. Voor hem is de Kringwinkel de place to be, 
en een bezoekje aan een van onze recyclageparken 
beschouwt hij als één groot opruimfeest. Alle do’s 
en don’ts over het aanbieden en sorteren van afval 
lees je dan weer vanaf pagina 6. Er zijn immers altijd 
wel enkele twijfelgevallen: biologisch afbreekbare 
verpakkingen bijvoorbeeld, horen die nu bij gft of 
niet? Wij zetten alle regels nog eens op een rij.

Bij IVAGO zitten we in elk geval niet stil. Elke dag gaan 
we voor jou op pad, maar daarnaast zijn we ook een 
stabiele werkgever die het voortouw neemt met 
innovatieve projecten rond afvalverwerking. Werken 
bij IVAGO, dat is: op handen gedragen worden door 
alle Destelbergenaars. Iets voor jou? Lees dan zeker 
het verhaal van enkele nieuwe IVAGO-medewerkers 
op pagina 10, en hou onze vacatures in de gaten.

Hopelijk zie ik jou op 20 maart!

Michaël
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In 2005 was radiogoeroe Wim Oosterlinck 
mee het brein achter de kippensoep-
hype, de voorloper van De Warmste Week. 
Klopt ons buikgevoel dat afval wellicht 
wat minder mensen aanspreekt? “Niet 
akkoord!”, roept Wim uit. “Afval – en 
zeker afval recycleren – is hot! Plus: wat 
afval is voor de één, beschouwt iemand 
anders misschien als übercool.” Oké Wim, 
verklaar u nader. 

“Weet je aan welke winkels er altijd, maar dan ook al-tijd, 
een hele rij mensen staat aan te schuiven? Aan de 
winkels die tweedehandse kledij verkopen, zoals 
de Kringwinkels. Dat is toch ongelooflijk? Dat móet 
toch iets betekenen? Jonge mensen ondernemen 
tegenwoordig heuse zoektochten om vintage kleren 
van krasse zeventigers op de kop te tikken. Dat is 
nu helemaal hip. Ook andere retrospullen kan je met 
gemak op de kop tikken in de Kringwinkel. Zo van 
die dingen die je nergens anders vindt. Zelf vind 
ik een bezoekje aan de Kringwinkel dus bijzonder 
spannend. Speelgoed waar mijn twee kinderen niet 
meer mee spelen, breng ik er steevast naartoe. Zo 
kunnen ook andere kinderen er nog van genieten. 
Dus het concept van de Kringwinkels vind ik gewoon 
fantastisch! Dat bedoel ik dan ook als ik zeg dat 
afval hot is. Het komt er gewoon op aan om er een 
leuk verhaal aan te koppelen.” (zie kaderstukje: Doe 
mee aan Destelbergen Helemaal Schoon)

Bio I Wim Oosterlinck
• Groeide op in Lochristi maar woont al jaar en dag 

in Gent.
• Begon zijn nationale radiocarrière bij Radio 2 

Oost-Vlaanderen.
• Werd daarna een bekende radiostem bij Studio 

Brussel en Qmusic.
• Is sinds september 2020 aan de slag bij Willy,  

de digitale radiozender van DPG Media die focust 
op rockmuziek.

• De veroorzaker van de Kippensoep-hype in 2005, 
om geld in te zamelen voor de slachtoffers van  
de aardbeving in Pakistan.

• Praat in de podcast ‘Drie boeken’ elke week  
met boekenliefhebbers over de drie boeken  
die je volgens hen móet hebben gelezen.

AFVAL NIET SEXY? NIET AKKOORD!
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Mee met de flow

Wim benadrukt dat hij vaak nadenkt – je zou het zelfs 
filosoferen kunnen noemen – over afval. En meer bepaald 
over de manier waarop we met afval omgaan. “Ik sta ervan 
versteld hoe snel dat verandert. Toen ik nog klein was, 
werd er eenvoudigweg nooit over afval gepraat. Alles 
verdween gewoon in één en dezelfde afvalzak, en klaar is 
kees. Nu vind ik het oprecht ontroerend als ik mijn eigen 
kinderen zie opgroeien in een wereld waarin sorteren de 
norm geworden is. Stel dat ik het ooit zou aandurven om 
plastic afval bij ons restafval te gooien thuis, dan zouden 
mijn kinderen dat super raar vinden. Voor hen is het de 
normaalste zaak ter wereld om verschillende soorten 
afval in verschillende zakken of bakken te gooien. Als ze 
niet precies weten welke zak, dan stellen ze steevast 
de vraag: ‘waar moet dit in papa?’ Ongelooflijk hoe ons 
gedrag veranderd is in vergelijking met pakweg 40 jaar 
geleden.”

Het gezin van Wim is mee met de flow, vindt hij zelf: 
“We doen met ons afval wat we moeten doen. Het kan 
natuurlijk altijd beter. Ik droom er bijvoorbeeld van om 
eens een heel jaar lang niks nieuws te kopen. Enkel 
tweedehandse dingen. Iets nieuws kopen, beschouw 
ik soms zelfs als een soort nederlaag: alwéér iets laten 
produceren waar plastic in zit, iets dat decennialang in 
ons leefmilieu zal blijven rondzwerven zonder te vergaan.” 
(zie kaderstukje: Marlies koopt 1 jaar niks nieuws)

 Moeite met opruimen?
 Dit zijn de tips van Wim!
STAP 1: vóór je iets naar de Kringwinkel brengt, 
toon het dan eerst aan je huisgeno(o)t(en) voor wie 
de rommel nog betekenis heeft. Doe bijvoorbeeld 
nooit oud speelgoed weg zonder het eerst aan je 
kind(eren) te tonen.

STAP 2: je doet je oude spullen effectief weg. Gouden 
tip: doe dat als de betrokken huisgenoot niet in de 
buurt is, en zorg ervoor dat de spullen echt weg zijn 
als de betrokken huisgenoot weer thuiskomt.

FATALE FOUT: duiken je kinderen onverwacht op als je 
volop bezig bent met oud speelgoed te verzamelen 
voor de Kringwinkel? Zeg dan: “Oké, je mag nog één 
iets kiezen dat bij ons blijft, met de rest gaan we 
andere kindjes blij maken.” Volgens Wim werkt dat 
perfect 

 Marlies koopt 1 jaar niks nieuws

Droom je er net als Wim Oosterlinck van om een 
jaar lang niks nieuws te kopen? Dan kan Marlies 
van Wemmel misschien een inspiratiebron 
zijn. Begin 2022 nam ze zich voor om letterlijk 
niks nieuws te kopen, behalve (dieren)voeding, 
brandstof en medicatie. De rest wil ze zelf 
maken, krijgen via ruilhandel of kopen via 
tweedehandssites.

 Volg Marlies op Instagram: @mmmarlies
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Doe mee aan  
Destelbergen Helemaal Schoon

Afval opruimen met een twist? Je hoeft niet ver 
meer te zoeken. Doe gewoon mee aan Destelbergen 
Helemaal Schoon op zondag 20 maart en je krijgt 
vanzelf een opgeruimd gevoel! Lees er alles over  
op pagina 11.

Recycleren is de toekomst

Als je twijfelt over hoe je je afval precies moet recycleren, 
moet je eens heel goed naar je kinderen kijken. Of naar 
kinderen in het algemeen, gelooft Wim. Een voorbeeldje? 
“Zelf heb ik de neiging om oud papier en karton op te 
stapelen tot er hele hoge bergen ontstaan in onze 
garage. Mijn kinderen vinden dat zalig. Roos is 9 en Bo 
is 5, en ze hebben een enorme fascinatie voor kartonnen 
dozen. Wat zij daar allemaal mee máken: ongelooflijk! 
Roos heeft onlangs nog een complete keuken uit karton 
gebouwd, compleet met dampkap en al. Of een kickertafel 
in schoendoosformaat, helemaal aangekleed met oude 
pareltjes, eetstokjes, noem maar op. Roos en Bo vragen 
ons nooit om iets nieuws te kopen, je zou kunnen 
zeggen dat zij al helemaal in termen van recyclage 
denken. (lacht) Dus ik begin me echt af te vragen wat 
er in godsnaam fout loopt als je volwassen wordt, want 
dan wil je plots wél allemaal nieuwe dingen. Het wordt 
toch tijd dat dat stopt? Doe het met de dingen die er zijn, 
daar kom je al een heel eind verder mee. We leven in zo’n 
comfortabele wereld, waarin we het ongelooflijk goed 
hebben. Wel, ik vind dat we het onszelf verplicht zijn om 
daar één en ander voor in ruil te doen.”

Recyclagepark = feest

Een bezoek aan het recyclagepark is voor Wim een 
hoogdag, een echt opruimfeest. “Geloof het of niet, maar 
ik vind het heel tof om eindelijk eens al mijn moed bijeen 
te rapen en met al onze rommel naar het recyclagepark 
te gaan. Vorige keer ben ik zo stom geweest om daar 
de eerste dinsdag van de kerstvakantie voor uit te 
kiezen, hoewel IVAGO dat duidelijk afraadt door de vele 
bezoekers in die periode, dus ik heb liefst anderhalf uur 
mogen aanschuiven. Maar zelfs dan amuseer ik me rot: 
ik heb naar een audioboek geluisterd toen ik in de rij 
stond, vanalles op Instagram zitten posten, genoten van 
een podcast, enzovoort. Zelfs op voorhand had ik me 
al helemaal kunnen laten gaan door eerst onze garage 
helemaal uit te kuisen en alles mooi te sorteren – met de 
verschillende containers van het recyclagepark in mijn 
achterhoofd. En als ik terugkom van het recyclagepark: 
jongens toch, dát is pas genieten! Het lijkt dan alsof de 
helft van je huis leeg is. Ik zeg dan wel vijf keer tegen mijn 
vriendin: ‘Ik ben zó blij!’ En een half uur later zit ik alweer 
tegen haar te zwijmelen: dat ik naar het recyclágepark 
ben geweest.’ Pas als ze me redelijk wanhopig begint aan 
te kijken en geen antwoord meer geeft, besef ik dat het 
welletjes wordt.” (kijkt beschaamd)

Vintage vinyl

Willy, het radiostation waar Wim Oosterlinck nu voor 
werkt, is heel erg into vinyl. “We geven om de haverklap 
platen weg. Ik vind een plaat zo’n mooi object. Niet alleen 
op esthetisch vlak, maar ook omdat een plaat als het 
ware recyclage ademt. De hoes bestaat uit karton en 
papier, en een plaat is tout court een object dat je niet 
gauw zult weggooien. Bij een cd is dat helemaal anders: 
veel plastic en heel erg inwisselbaar. Heel veel van mijn 
vrienden hebben hun cd-collectie ondertussen helemaal 
geliquideerd en zijn overgestapt naar digitale muziek: 
Spotify en zo. Ik heb ook massaal veel cd’s thuis, maar ik 
kan het niet over mijn hart krijgen om ze weg te gooien.”
Wim worstelt ook met een boekendilemma: koop je 
nieuwe boeken of tweedehandse boeken? “Ik ben daar 
absoluut nog niet uit. Nieuwe boeken zijn zó leuk! Maar 
oude boeken eigenlijk ook. Neem nu zo’n weggeefactie 
van de universitaire bibliotheek, waarbij de universiteit 
in kwestie alle dubbele boekjes voor een prikje te koop 
zet. Daar word ik bijna extatisch van. Ik zou gewoon ál die 
oude boeken willen kopen, want er zitten echt pareltjes 
tussen. Het verzameld werk van Karel van de Woestijne 
bijvoorbeeld. Of zo van die oude encyclopedieën die 
niemand eigenlijk nog gebruikt. Je ziet, ik zou oneindig 
lang kunnen praten over afval en alles wat ermee te 
maken heeft.” (lacht)
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AFVAL AANBIEDEN & SORTEREN 

Asbest goed verpakken
Sinds 1 juni vorig jaar is het verplicht om asbesthoudend 
materiaal te verpakken als je het naar een van onze 
recyclageparken brengt. Dat doe je in een doorzichtige 
plastic (asbest)zak of folie van minstens 100 micron dik. 
Kleef de zak dicht met plakband, zodat hij luchtdicht  is. 
Let op: asbesthoudend materiaal is niet alleen het asbest 
zelf, maar ook de beschermingskledij die je gebruikte bij 
het verwijderen ervan. 

 Met asbest kan je enkel terecht in een recyclagepark 
met weegbrug, dus niet in ons recyclagepark in 
Gentbrugge.

 Aan de slagboom van het recyclagepark duw je op  
de knop ‘asbest’. Onze parkwachter geeft je verdere 
instructies.

 Vermijd stof, dus plaats je asbesthoudend afval 
voorzichtig in de juiste container. 

 Ga veilig aan de slag: aan het IVAGO-onthaal in 
de Proeftuinstraat verkopen we verpakkingszakken 
voor asbest en ook een beschermingskit (1 paar 
wegwerphandschoenen, 1 FFP3-mondmasker, 
1 wegwerpoverall).

 Je kan op onze parken enkel hechtgebonden asbest 
aanbrengen. 

Bouwafval mooi scheiden
In onze recylageparken zijn er aparte containers voor:

 Steenpuin: steenachtig afval zoals beton, cement  
(uit de zak verwijderd), chape, dakpannen, grèsbuizen, 
keien, klinkers, lavasteen, metselwerk, natuursteen/
arduin, stabilisé, steengruis, stenen en bakstenen, 
tegels zonder glazuur, welfsels (betondallen), …

 Gemengd, te storten: niet-steenachtig, inert afval 
zoals pleisterwerk, porselein, bloempotten in 
keramiek, tegels met pleister, tegels met glazuur,  
wc-potten of wasbakken (kranen verwijderen),  
kleine hoeveelheden zand en cement, …

 Gips en gipskarton: gipsplaten, gipsblokken, 
plafondtegels in gips, cellenbeton, los gips (verwijder 
de zakken). Gips met paardenhaar en gips versterkt 
met cellulose horen niet thuis in het rijtje en moet  
je deponeren in de open brandbaar grof container 
(niet in de perscontainer!).

Pmd? Doe de dubbelcheck!

Sinds 1 januari 2020 mag er veel meer in je pmd-zak dan 
vroeger, maar dat betekent niet dat je er werkelijk álles in 
mag gooien. We zetten de regels nog eens op een rijtje:

 Drinkzakjes of knijpzakjes bestaan uit verschillende 
lagen en zijn daarom (nog) niet recycleerbaar. 
Die verpakkingen horen dus bij je restafval en niet  
bij pmd. Twijfel je?  Surf naar www.sorteren.be.

 Kijk goed naar verpakkingen als je ze breekt. Zie je 
bolletjes, zoals bij piepschuim? Dat zijn verpakkingen 
die niet bij pmd horen. Piepschuim breng je naar het 
recyclagepark.

 Met je pmd-zak kan je niet terecht in onze 
recylageparken. Je biedt hem aan op je stoep voor 
onze ophalers. 

DE DO’S 



7

& DE DON’TS

Een riool is geen afvalbak
In tegenstelling tot het afvalwater van bij je thuis wordt 
rioolwater niet gezuiverd. Afval dat in de riool belandt, 
belandt dus ook in de zee. Gooi je afval dus nooit in de 
goot. Neem het mee naar huis of gooi het in een afvalbak.

Biologisch afbreekbaar ≠ gft
Tegenwoordig bestaat er heel wat biologisch afbreekbaar 
of composteerbaar verpakkingsmateriaal: 100% 
composteerbaar, 100% organisch, biodegradeerbaar,  
bio plastics, ... Het lijkt misschien niet zo logisch, maar 
zulke verpakkingen horen niet thuis bij gft. Je gooit 
ze bij je restafval. Waarom? De samenstelling van 
composteerbare kunststoffen is vaak niet helemaal 
gekend. Als ze mee worden gerecycleerd met gft, raakt 
het eindproduct – compost – vervuild. Bovendien vallen 
composteerbare materialen en kunststofvarianten 
moeilijk van elkaar te onderscheiden, waardoor 
onze ophalers niet in één oogopslag kunnen zien of 
de voorwerpen bij gft horen of niet. Daarom raden we 
aan om ze bij je restafval te gooien bij twijfel.

 Heb je een gft-container van 40 liter? Zorg ervoor  
dat hij goed zichtbaar is als je hem klaarzet voor  
onze ophalers. 

Een vuilbak is geen parking
De groene afvalkorven van IVAGO die je overal in het 
straatbeeld vindt, worden regelmatig leeggemaakt door 
onze ploegen. Regelmatig staan er obstakels in de weg, 
zoals fietsen, waardoor ons opruimwerk veel moeilijker of 
zelfs onmogelijk wordt. Parkeer je fiets dus niet tegen een 
afvalkorf, en maak hem er zeker niet aan vast!

Bruikbare spullen ≠ grof vuil

Oude meubels waar je dringend van af wil? Een vintage 
vogelkooi die niet langer in je interieur past? De neiging is 
misschien groot om daarvoor een ophaling voor grof vuil 
aan te vragen bij IVAGO. Voor kapotte spullen is dat sowieso 
een goed idee, maar voor spullen die nog bruikbaar zijn ga 
je best naar de Kringwinkel. Zo geef je jouw oude meubels 
een tweede leven en vermijd je onnodig afval! Ook de 
Kringwinkels komen jouw spullen halen trouwens, dus je 
hoeft er niet per se zelf mee te zeulen.

 Kringwinkel Ateljee: 09/224.07.15,  
Kringwinkel Open Plaats: 09/227.25.64.

 In de Afvalgids op onze website  
www.ivago.be vind je  
alle tips & tricks op een rij.
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ENKELE CIJFERS UIT 2021 

Restafval 
in Stad Gent *

de totale hoeveelheid restafval  
per inwoner stijgt met 0,1% ten opzichte 

van 2020, waardoor de hoeveelheid 
restafval op jaarbasis 

+/- 177 kg/inwoner 
bedraagt, wat nog steeds beduidend 

hoger is dan de doelstelling van 
174 kilogram per inwoner.

(* Cijfers van januari tot en met augustus 2021.)

Pmd  
in Stad Gent * 

met 23,7 kg/inwoner  
overstijgen de Gentenaars de doelstelling  

van 23 kg/inwoner op jaarbasis.  
De Gentenaars hebben de nieuwe  

sorteerregels voor pmd  
zeer goed opgepikt.

Sluikstort
ook in 2021 bleef het tijdig  
opruimen van de gemelde  
sluikstorten een prioriteit. 

Er werden in totaal 35.322 
sluikstorten opgeruimd. 

In totaal werd voor 

895 ton afval

opgehaald.

Restafval  
in gemeente 

Destelbergen*
de totale hoeveelheid restafval 2021 
stijgt met bijna 6% ten opzichte van 

2020, waardoor de hoeveelheid restafval

 134,7 kg/inwoner bedraagt. 
De doelstelling hier is 122 kilogram 

restafval per inwoner.

Mobiele 
recyclageparken

in 2021 werden 20 mobiele recyclageparken 
georganiseerd. Die vonden plaats in meerdere wijken. 

Er waren 2.374 bezoeken,  

er werd voor 31.064 kg materiaal 

aangeleverd. De samenwerking  
met de Kringwinkels Open Plaats werd  

verdergezet, ook zij ontvingen 13.679 kg  
aan materiaal.

Pmd  
in gemeente 

Destelbergen* 
hetzelfde geldt voor  

de Destelbergenaars, met bijna 

25 kg/jaar. 
Dat is beduidend boven  

de verwachting van Fost Plus.
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Repair zkt HUB

Dit project heeft als doel elektronisch afval te vermijden, 
voornamelijk door de herstel-capaciteit van (sociale) 
ondernemingen te versterken. IVAGO bekijkt hoe zoveel 
mogelijk herbruikbaar en/of herstelbaar elektro op de beste 
manier kan worden ingezameld en hersteld. Dat doen we 
samen met andere intercommunales, elektrogroothandels, 
fabrikanten, Recupel en de Kringwinkels.

Logibat

In mei 2021 beslisten we mee in te stappen op het VIL-
project Logibat. Daarbij gaat het VIL (Vlaams Instituut 
Logistiek) na hoe de logistieke sector elektrische zware 
vrachtwagens kan inzetten, wat de vereisten zijn voor 
de verschillende toepassingen en hoe de businesscase 
eruitziet.

Green Deal Anders Verpakt

In 2021 werd de Green Deal Anders Verpakt gelanceerd om 
op korte termijn acties te stimuleren die leiden tot minder 
gebruik van wegwerpverpakkingen en meer hergebruik. 
Zo kunnen producenten de shift naar de circulaire 
economie versnellen. Verschillende steden schreven zich 
al in voor de Green Deal, net als IVAGO. Binnen de Green 
Deal engageert IVAGO zich niet alleen voor bewustmaking, 
we willen ook samen met bedrijven en burgers ingrepen 
testen in een proefproject.

IVAGO = INNOVATIE
IVAGO zit niet stil, de afvalsector evenmin. Een overzicht van enkele innovatieve projecten 
waar we als afvalintercommunale met plezier aan meewerken:

Manifest Recht op Repareren

IVAGO ondertekende in 2021 ook het manifest Recht 
op Repareren, en zet daarmee extra in op hergebruik 
en op minder afval. Het moet voor de consument én 
de producent evident worden om te herstellen in 
plaats van weg te gooien. Recht op Repareren roept 
politici, fabrikanten en winkeliers op om het tij te 
keren. Bijvoorbeeld door de garantie te verlengen en 
wisselstukken en herstelinformatie voor iedereen 
toegankelijk te maken.

PlastiCity

IVAGO is ook betrokken bij PlastiCity, een project 
dat ernaar streeft om het recyclagepercentage van 
commercieel en industrieel plastic afval te verhogen in 
Den Haag, Southend on Sea, Gent en Douai. Eigenaren 
van afval, ontwerpers, recyclers, beleidsmakers, 
ngo’s, afvalbeheerbedrijven, logistieke bedrijven, 
plasticfabrikanten en universiteiten werken samen 
in PlastiCity om innovatieve en lokale circulaire 
bedrijfsmodellen binnen de plastic waardeketen te 
creëren. Er wordt ook onderzoek gedaan naar specifieke 
oplossingen voor de inzameling, sortering en opwerking 
van kunststofafval.
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5 REDENEN OM VOOR IVAGO TE WERKEN

Werken bij IVAGO, dat is werken aan een groenere wereld en thuiskomen in een wijze familie 
waar ook eens goed gelachen mag worden. Dat is vooral gemotiveerd zijn, de rest leer je 
wel onderweg. Werken bij IVAGO, dat is eveneens: op handen gedragen worden door alle 
Gentenaars en alle Destelbergenaars. Plus ook nog: een proper loon en schone voorwaarden. 
Gene zever! Dat bewijzen enkele van onze nieuwste medewerkers. Lees mee en misschien 
tot binnenkort!

Wil jij ook werken aan een mooier morgen bij IVAGO? 

Hou dan onze vacatures in de gaten via jobs.ivago.be!

Steven Loete,  
Diensthoofd Inzameling

“ Stilaan begon ik te beseffen dat ik iets wou doen 
voor mijn eigen stad, Gent. Zo kwam ik bij IVAGO 
terecht. Het feit dat ik hier een afdeling mag 
leiden, spreekt me enorm aan. Mijn team bestaat 
uit 4 planners en een 120-tal mensen op de baan. 
Dat vlot laten draaien, is een mooie uitdaging.”

Celine De Coster,  
Afdelingshoofd Interne en Externe Communicatie

“ Meewerken aan een mooier morgen, dat zag 
ik wel zitten! Tijdens de voorbije lockdowns 
bouwden we krediet op bij de inwoners van Gent 
en Destelbergen. Onze ploegen bleven  
de hele tijd aan de slag, en dat werd hard 
geapprecieerd! Ik ben fier dat ik nu kan zeggen 
dat ik een collega ben van ‘de mannen van 
IVAGO’. En ik kan nu met de fiets naar het werk.”

Julie Verheire, 
Commercieel diensthoofd 
bedrijfsafval 

“ Afval zal er altijd zijn, ik vind 
het leuk om mensen vanaf de 
bron te informeren en ervoor te 
zorgen dat ze reduceren. Er zijn 
heel wat uitdagingen, andere 
administratieve systemen, 
nieuwe mensen …”

Eef De Lombaerde, 
Expert afvalpreventie en 
-sensibilisering

“ Waarom IVAGO? Niets zo 
aards als werken rond 
afval, en niets zo relevant 
als afvalvermindering. Die 
duurzame relevantie sprak 
me enorm aan. Ik hoop zo te 
kunnen meewerken aan een 
propere toekomst, waarin 
afval de uitzondering is en 
hergebruik de regel.”

Herman Vossen,  
Departementshoofd Operaties 

“ De maatschappelijke 
relevantie, de duidelijke 
opdracht en de technische 
omgeving zijn de redenen 
waarom ik voor IVAGO koos. 
Bovendien ligt Gent me nauw 
aan het hart en is het leuk om 
bij te dragen aan een propere 
stad. In de eerste weken 
kwam er heel veel informatie 
op me af. Gelukkig is er een 
aangename sfeer en kan ik 
altijd terecht bij collega’s.”
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1. Je verlost je buurt van zwerfvuil

Een buurtpark zwerfvuilvrij maken, je wijk opnieuw laten 
blinken, blikjes uit het water vissen, onkruid wieden op 
voet- en fietspaden, … Alles mag om de gemeente zo 
proper mogelijk te krijgen. Ook als school, als bedrijf of 
als vereniging kan je het goede voorbeeld geven en je 
steentje bijdragen.

En ja, dat helpt: in 2021 waren er 28 opruiminitiatieven 
voor Destelbergen Helemaal Schoon. En dat voor een 
coronaproofeditie! Dit jaar hopen we op zo weinig mogelijk 
beperkingen, dus dat smaakt naar (veel) meer! In elk geval 
een welgemeende merci aan de gemeente Destelbergen 
om deze actie te helpen ondersteunen.

2. Het is pure solidariteit

Meedoen aan Destelbergen Helemaal Schoon is  
dé gelegenheid om kennis te maken met je  
(verre) buren, of om vriendschappen te hernieuwen 
die lijden onder corona. Vorm dus als de bliksem een 
fantastisch opruimteam en werk samen om onze stad 
te doen blinken als een spiegel! Samen opruimen, dat 
schept een band. Zeg dat wij het gezegd hebben.

3. Er vallen prijzen te winnen

Als vrijwilliger voor Destelbergen Helemaal Schoon ga je 
op stap met het nodige materiaal, zoals vuilniszakken, 
handschoenen, hesjes en afvalgrijpers. Neem je deel 
als particulier? Dan krijg je een lekker pakketje van ons. 
Spoiler alert voor de deelnemende scholen, bedrijven, 
verenigingen, …: er wordt een Gouden Grijper uitgeloot 
na afloop van Destelbergen Helemaal Schoon. Een 
onschuldige hand kiest het winnende team uit alle 
inschrijvingen. De Gouden Grijper, dat houdt in dat je 
recht hebt op een super interessante IVAGO-workshop 
rond afval en het vermijden ervan. Véééééél succes!

WAAROM JE MÓET MEEDOEN AAN  
DESTELBERGEN HELEMAAL SCHOON
Op zondag 20 maart is het weer zo ver: dan organiseren we Destelbergen Helemaal Schoon. 
Dat is al 12 jaar het leukste én properste evenement van de stad. Deed je nog nooit mee 
aan onze opruimactie? Hier lees je waarom het een aanrader is om  samen met IVAGO en alle 
Destelbergenaars de handen uit de mouwen te steken! En voor onze fans van het eerste uur: 
we kijken ernaar uit om je op 20 maart opnieuw te verwelkomen.

Alle praktische info op een rij

• Destelbergen Helemaal Schoon vindt plaats  
op zondag 20 maart. 

• Als school, vereniging of bedrijf kan je al  
vanaf maandag 14 maart aan de slag.  
Een namiddagje ploggen (= joggen + afval 
oprapen) met de collega’s bij wijze van 
teambuilding? Samen met je klasgenoten  
de schoolbuurt spic en span maken?  
Het kan allemaal!

• Schrijf je in vóór dinsdag 1 maart. Dat kan via 
deze link: ww.destelbergenhelemaalschoon.be.



Geef een 
nieuw leven 
aan je kapotte 
elektrische 
toestellen.
Breng ze naar het Recupel-punt 
in jouw recyclagepark.

We maken er iets moois van

Openingsuren 
IVAGO-recyclageparken

Onze recyclageparken zijn doorlopend open van dinsdag tot 
en met zaterdag, van 9.30 uur tot 17.15 uur. Dat wil zeggen 
dat onze parken gesloten zijn op zondag, maandag en 
feestdagen (ook op 11 juli).

De recyclageparken zijn gesloten op donderdag 26 mei 
2022 – Onze Lieve Heer Hemelvaart. Op vrijdag 27 mei 2022 
zijn alle IVAGO-parken open.

Openingsuren IVAGO-onthaal
Ons onthaal is doorlopend open op werkdagen van 8 tot 
17 uur. Je vindt ons in de Proeftuinstraat 43, 9000 Gent. 
Telefonisch kan je ons bereiken tussen 8 en 12 uur en 
tussen 13 en 17 uur.

Het IVAGO-onthaal is gesloten op

• Maandag 18 april 2022 – Paasmaandag 

• Donderdag 26 mei 2022 – Onze Lieve Heer Hemelvaart

• Maandag 6 juni 2022 – Pinkstermaandag 

Word jij ook zwerfvuilvrijwilliger?
De opruimactie Destelbergen Helemaal Schoon vindt  
één keer per jaar plaats, maar je kan gerust het hele  
jaar door je gemeente proper helpen te houden. 
Word zwerfvuilvrijwilliger door een mailtje te sturen naar 
leefmilieu@destelbergen.be. Veel succes, en bedankt!

Onthaal 
van maandag tot vrijdag 8 tot 17 uur

Belcentrum 
van maandag tot vrijdag 8 tot 12 uur en 13 tot 17 uur

Recyclageparken 
van dinsdag tot zaterdag 9.30 tot 17.15 uur

IVAGO - Proeftuinstraat 43 - 9000 Gent
tel 09 240 81 11 - info@ivago.be - www.ivago.be
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Volg ons op

Tijdens onze jaarlijkse 
lenteschoonmaak ruimen we samen 

met jullie de gemeente op.  
Meer informatie over  

Destelbergen Helemaal Schoon  
vind je op pagina 11 en op  

www.destelbergenhelemaalschoon.be.


