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De lente staat voor de deur. Tijd voor de grote 
schoonmaak. Op zondag 19 maart is er voor de 
vijfde keer de actiedag ‘Destelbergen, helemaal 
schoon!’. Langs deze weg roepen we iedereen 
op om, samen met buren, vrienden of vereniging, 
de handen uit de mouwen te steken. 

Natuurlijk mogen de inspanningen om Heusden 
en Destelbergen proper te houden niet tot 
die ene dag beperkt blijven. Dagelijks worden 
er door onze gemeentediensten afvalkorfjes 
leeggemaakt en sluikstorten opgeruimd. 

Daarnaast kunnen we gelukkig ook rekenen 
op een groep enthousiaste vrijwilligers. Die 
verwijderen, geheel onbaatzuchtig, regelmatig 
het zwerfvuil in hun buurt, omgeving of 
favoriete plek op. Hun voorbeeld verdient 
navolging. Wil je zelf ook een handje toesteken? 
Neem dan contact op met de dienst Leefmilieu. 
Die maakt met jou de nodige afspraken, levert 
materiaal en zorgt ervoor dat je verzekerd bent.

Ook nieuwe technologieën dragen bij tot een 
propere gemeente. We lanceerden onlangs een 
nieuwe app. Die biedt heel wat mogelijkheden. 
Zo kan je ons laten weten waar je een sluikstort 
of grote hoeveelheid zwerfvuil aantreft. Aan de 
hand van een foto en gps-locatie kunnen onze 
diensten vlug en efficiënt optreden. 

Als ieder op zijn manier meewerkt zorgen we 
samen voor een schoon en mooi Heusden en 
Destelbergen.

Veel leesgenot

Yves De Lausnay

Ondervoorzitter raad van bestuur IVAGO

BIO

Bashir Abdi is een Gentse 
atleet van Somalische afkomst. 
In de winter is hij actief in het 
veldlopen en in de zomer vind 
je hem op de atletiekpiste 
voor (middel)lange afstanden 
(5.000 m – 10.000 m). In 2012 
werd hij Belgisch kampioen 
veldlopen en vorig jaar nam 
hij deel aan de Olympische 
Spelen in Rio. Met de 
organisatie ‘Sportaround’ 
wil hij sportmogelijkheden 
bieden aan kinderen uit 
kansengroepen. Hij toont hen 
dat je dromen moet nastreven 
en dat je door veel te leren en 
te werken veel kunt bereiken in 
je leven. 

AFVAL 
HEEFT 
WAARDE

We ontmoeten Bashir in de Gentse Topsporthal. Daar 
werkt de atleet dagelijks aan zijn conditie. Door een 
blessure is lopen er op het ogenblik van het inter-
view niet bij.

Bashir Abdi was 13 jaar oud toen hij vanuit Afrika in Gent terecht-
kwam. Daarvoor woonde hij in Somalië en Ethiopië.

“Toen ik als kind hier belandde, begreep ik er niet veel van. Een 
blauwe zak, een groene bak, glas en papier apart … Wat voor zin had 
dat? Het was toch allemaal gewoon maar afval? Dat heeft toch geen 
waarde. Alles in één zak zou toch veel gemakkelijker zijn. In Somalië 
kwam alles op straat terecht. Daar hechtte men er geen belang aan. 
En als ik soms naar Ethiopië op trainingsstage ga, merk ik dat er niet 
zoveel veranderd is. Er staan nu wel vuilnisbakken, maar ik betwijfel 
of die wel echt worden gebruikt.

Mijn ogen gingen open toen we met onze school een bezoek brachten 
aan IVAGO. Vooraf waren de leerlingen daar helemaal niet enthousiast 
over. Met de bus naar IVAGO? Dan liever naar een pretpark of zo!

Maar ’t was toch tof en heel leerrijk. Toen besefte ik dat ‘afval’ wel 
een waarde heeft. We kwamen te weten wat er met de pmd-zak 
gebeurt nadat die werd opgehaald en wat men met al die materia-
len doet. En dat papier gerecycleerd wordt om er opnieuw kranten 
van te maken. Sindsdien vind ik sorteren prima! En helemaal niet 
zo moeilijk als men soms zegt.”

OP BEZOEK BIJ IVAGO? 
Scholen uit Gent of Destelbergen kunnen gratis bij IVAGO op 
bezoek komen, verenigingen betalen 50 euro. Wil je te weten 
komen wat IVAGO allemaal doet en hoe we met onze afvalener-
giecentrale zorgen voor de verwarming van het UZ Gent? Vraag je 
bezoek aan via www.ivago.be. Let op, dit schooljaar zijn bijna alle 
plaatsen ingenomen. Wees er snel bij voor volgend schooljaar.

Ontdek wat we nog allemaal in de aanbieding hebben voor 
scholen op blz. 11
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VERHUIZEN IS EEN HELE KLUS
“Mijn vrouw en ik zijn pas verhuisd 
naar een appartement. Alles is 
hier goed georganiseerd. Er staan 
containers voor onze zakken met 
restafval, pmd, glas en papier. En 
ik heb echt de indruk dat iedereen 
zich goed aan de regels houdt. Af 
en toe staat er in het lokaaltje wel 
eens iets dat eigenlijk naar het 
recyclagepark moet.

Alleen kunnen we ons groente-, 
fruit- en tuinafval hier niet apart 
sorteren. In ons vorig huis gebruik-
ten we een compostvat. Voorlopig 
houd ik aardappelschillen en derge-
lijke apart en neem dat mee naar 
mijn broer. We moeten nog bekijken 
hoe dat in de toekomst anders kan.

Verhuizen was een hele klus. We 
moesten het huis leegmaken waar 
we vroeger met de hele familie 
woonden. Gelukkig staken mijn 
broers een handje toe. Het heeft 
ons zeker zes ritten naar het recy-
clagepark gekost. Ongelooflijk wat 

we in al die jaren hadden verzameld: 
matrassen, zetels, de versleten 
bureautjes waaraan we vroeger ons 
huiswerk maakten, kapotte kledij, 
papier (onze oude schoolschriften!), 
veel potten met restjes verf, een 
oude grasmachine, kapotte houten 
kasten … Zelfs enkele deuren waar 
nog glas in zat. Dat moesten we er 
eerst uithalen. Gelukkig konden we 
daarvoor materiaal van het recycla-
gepark gebruiken. Als we niet wis-
ten waar iets thuishoorde toonden 
de parkwachters dat. 

Zelfs enkele kapotte bekers die 
ik ooit had gewonnen, kwamen 
op het recyclagepark terecht. 
De mooiste herinneringen doe ik 
natuurlijk niet weg!

Na de verhuis was er opnieuw heel 
wat afval. De meubels die we koch-
ten zaten allemaal verpakt in hopen 
karton en plastic. Toch ongelooflijk 
hoe alles verpakt zit.”

EEN TAPIJT VAN BEKERTJES
“Op een stratenloop, zoals er in 
Nederland worden georganiseerd, 
blijft er na de wedstrijd heel wat 
afval op straat achter. Als loper ben 
je daar niet mee bezig. Het gaat om 
je prestatie. Dan telt elke seconde. 
Je concentreert je op de wedstrijd, 
de tegenstanders, je hartslag en 
ademhaling en je doet natuurlijk 
geen ommetje om een bekertje 
in de juiste vuilnisbak te gooien. 
Gelukkig zorgt de organisatie ervoor 
dat alles zo vlug mogelijk wordt 
opgeruimd.

’t Is natuurlijk wel goed dat men 
op evenementen als de Gentse 
Feesten tracht om die afvalberg te 
verminderen. Ik deed ooit nog een 
studentenjob waarbij ik met een 
fietstaxi rondreed. Soms moesten 
we over een tapijt van bekertjes 
rijden. Dat was niet aangenaam. 

Met onze organisatie Sportaround 
houden we bij onze activiteiten ook 
rekening met het afvalbeheer.

We richten elk jaar een 
voetbaltornooi voor atletiekclubs in. 
Dan zorgen we ervoor dat ieder zijn 
restafval, glas en pmd kan sorteren. 
En op het einde van het tornooi 
helpen de deelnemers ons om het 
terrein netjes achter te laten.

We geven ook naschoolse 
sportuurtjes. Daarbij mikken we 
vooral op kinderen die de weg naar 
de sportclub niet zo vlug vinden. 
Je merkt toch wel dat de jeugd 
op school leert wat ze met afval 
moeten aanvangen en in welke bak 
of zak iets juist moet. Voor hen is 
sorteren iets waar ze niet meer echt 
moeten bij stilstaan. “

Verwijder vooraf het glas uit 
een raam. Ben je toch al op 
het recyclagepark? Vraag 
dan de veiligheidskit aan de 
parkwachter. Daarin vind je 
een veiligheidsbril, hand-
schoenen en een hamer. Je 
IVAGO-kaart geef je even af 
als borg.

TIP
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ALLE INFO OVER
DESTELBERGEN
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Een samenwerkingsproject tussen de Gemeente Destelbergen en Onze Stad App

ONZE STAD APP

GRATIS
VIA APP-STORE EN

GOOGLE-PLAY-STORE

DOWNLOAD

MSA-flyerDestelbergen-A5.indd   1 8/06/15   17:03

SLUIKSTORT GEZIEN?  
LAAT HET WETEN VIA DE NIEUWE APP!
De gemeente Destelbergen beschikt over een eigen app. Die biedt een heel 
pak mogelijkheden. Zo kan je laten weten waar je een sluikstort aantreft of 
veel zwerfafval ziet liggen. Je kan er een foto en de exacte gps-locatie aan 
toevoegen. Erg handig.

Je bericht wordt doorgestuurd naar de Groendienst die alles zo vlug mogelijk 
tracht op te ruimen.

Download de gratis app via de App Store of Google Play Store. Je vindt hem 
via het zoekwoord ‘Destelbergen’.

Op zondag 19 maart slaan de inwoners van Destelbergen en 
Heusden voor de vijfde keer de handen in elkaar. Gewapend 
met grijpers en veegvuilzakken gaan ze de straten op en 
maken ze van hun gemeente de schoonste van het land. 

Wil jij er ook bij zijn? Schrijf je vereniging, vriendengroep, jeugdorganisatie, 
buurtcomité … in om mee de handen uit de mouwen te steken. Ook scholen 
kunnen het goede voorbeeld geven en een steentje bijdragen. IVAGO zorgt 
voor het nodige werkmateriaal om de opruimactie vlot te laten verlopen. Er zijn 
grijpers, handschoenen, veiligheidshesjes en zakken. De gemeentediensten 
komen het ingezamelde materiaal op de afgesproken locatie ophalen. En om 
het gezellig te maken zorgen we ook voor een vieruurtje of aperitiefpakket.

IN DE BRES TEGEN ZWERFAFVAL
Vrijwilligers steken een handje toe en verzamelen zwerfafval. Gewapend 
met handschoenen, een knijper en speciale vuilniszakken trekken zij er op 
eigen initiatief op uit. Geen blikje, papiertje of andere rommel ontsnapt aan 
hun aandacht. Eén van hen is André Desmet. Hij zet zich in om de Damvallei 
afvalvrij te houden. 

“’t Is hier een prachtig gebied. Ik kom hier bijna dagelijks voor een wandeling 
of een fietstochtje.  

Het zwerfvuil stoorde mij enorm. Als ik hier rondwandel, kan ik evengoed iets 
nuttigs doen en wat helpen opruimen. Zo blijf ik in beweging.

Het gemeentebestuur bezorgde me het nodige materiaal en sindsdien doe 
ik wekelijks mijn ronde. Meestal op maandag of dinsdag, dan is het rustig. 
Want in het weekend laat men hier nogal wat afval achter: blikjes, resten van 
pizza… Ik verzamel toch zo’n twee volle zakken per keer.

Als ik een sluikstort aantref, laat ik dat zo vlug mogelijk aan de Groendienst 
weten. Die zorgen er dan voor dat het wordt opgeruimd.”

MEEDOEN?
Meer info en inschrijven vóór 
donderdag 9 maart op  
destelbergenhelemaalschoon.
be. Voor alle info kan je terecht 
bij de dienst Leefmilieu van de 
gemeente Destelbergen (09 
218 92 62 – duurzaamheid@
destelbergen.be) of de dienst 
communicatie van  
IVAGO (09 240 81 11 – info@
ivago.be). 

Heb je zin om het team vrijwilligers te versterken? Neem dan contact op 
met de dienst Leefmilieu (leefmilieu@destelbergen.be, 09 218 92 62).

De gemeente Destelbergen engageert zich via een afsprakennota ten 
aanzien van de vrijwilliger. De vrijwilligers werken onbezoldigd, maar zijn 
wel verzekerd voor schade aan derden en lichamelijke schade via de 
verzekering van de gemeente.

WIL JIJ JE OOK INZETTEN VOOR  
EEN SCHONE GEMEENTE?

  DESTELBERGEN
HELEMAAL SCHOON
DAAR WIL IEDERÉÉN BIJ ZIJN
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Aan het wooncomplex Scheldehof installeerde IVAGO een sor-
teerpunt, in samenwerking met Durabrik. Aan de toegang van 
de wijk staan inzamelzuilen. Daarin kunnen de bewoners hun 
verschillende soorten huisvuil achterlaten. Met een IVAGO-kaart 
gaan de zuilen open. 

We polsten bij Annelies, één van de bewoners van deze wijk, hoe het nieuwe 
systeem werd ontvangen.

“Als ’t goed weer is, is het echt ‘de max’. We brengen ons afval met een 
bakfiets naar het sorteerpunt. De kinderen gaan mee en zijn enthousiast om 
alles in de juiste klep te stoppen. In het begin was het wel even wennen om 
te zien hoeveel afval je precies moest mee hebben, maar daar hebben we wat 
op gevonden. We hebben een plastic bak gekocht, waarin we in  onze garage 
het pmd verzamelen. Die bak heeft precies dezelfde inhoud als de vulbak van 
het sorteerpunt. En voor restafval gebruiken we zakken die netjes in de schuif 
passen.

’t Is een groot voordeel dat je niet ’s morgens moet opstaan om vuilniszakken 
buiten te zetten. Je kan er op elk moment terecht.

Een tijdje geleden zagen we een firma de containers van binnen en van buiten 
uitwassen. 

Dat is prima. Zo blijven er niet te veel geurtjes achter. “

SORTEERPUNT: “JE KAN ER  
OP ELK MOMENT TERECHT.”

De kerstman bracht eind december een bezoek aan de recyclageparken in de Proeftuinstraat 
en in Destelbergen. Hij deelde antistress-kerstmannetjes uit. Daarmee wilden de syndicale 
organisaties, de directie en het bestuur een oproep doen om respect op te brengen voor het 
werk van de IVAGO-medewerkers.

Die voeren hun zware taak uit met 
veel inzet en in alle mogelijke om-
standigheden. Zij verlossen je van 
je huisvuil, houden mee de straten 
en pleinen proper en zorgen ervoor 
dat de dienstverlening op de parken 
vlot verloopt.

De overgrote meerderheid van de 
IVAGO-klanten betoont hiervoor 
respect en houdt zich aan de voor-
schriften.

Een minderheid behandelt de 
IVAGO-mannen en –vrouwen echter 
alsof die zelf een stuk afval zijn. 
Zij schrikken er niet voor terug om 
verbaal en soms zelfs fysiek geweld 
te gebruiken. Onze medewerkers 
verdienen dit niet en willen dat 
hieraan een einde komt.

Camerabewaking, een alarmknop, 
hernieuwde afspraken met de 
politie, sensibilisatie van het pubiek 

en opleidingen om te leren omgaan 
met de klant, moeten de veiligheid 
van onze medewerkers verhogen.

Maar vooral rekenen ze op het res-
pect van ieder.

GRAAG RESPECT!

Tom De Brabander 
recyclageparkwachter  
(ACV – Openbare Diensten)

“De meeste klanten zijn echt vrien-
delijk. Maar sommigen behandelen 
ons als een stuk vuil.”

Freddy Van Moorleghem 
chauffeur (VSOA – LRB) 

“Onze collega’s verdienen het niet 
om uitgekafferd te worden.”

Danny Spiessens 
chauffeur (ACOD – LRB) 

“Er is nog weinig hoffelijkheid in het 
verkeer.”

OOK 60 L GFT
Aan het sorteerpunt werd de 
zuil voor gft-afval uitgebreid 
met een vulluik van 60 l. Zo 
kunnen de bewoners er ook 
terecht met klein tuinafval 
zoals grasmaaisel, fijn 
snoeihout of bladeren. 

Het tarief voor 60 l gft 
bedraagt 1 euro.
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IVAGO schakelt zijn voertuigenvloot zo veel mogelijk over op wagens die 
worden aangedreven met CNG (compressed natural gas of aardgas onder 
druk). Dit jaar al zullen 22 bestelwagens en 7 huisvuilwagens gebruikmaken 
van deze schone brandstof. Tegen 2021 gaat het om een totaal van ruim 100 
voertuigen of zowat twee derde van het volledige IVAGO-wagenpark.

Zo zorgen we voor veel minder fijn stof in de lucht en een drastische daling 
van CO2-uitstoot.

De nieuwe pmd-zakken zien er iets anders uit dan het 
vorige type. Ze zijn een stuk steviger, zodat ze minder 
gemakkelijk scheuren. Voor de specialisten: de dikte 
bedraagt 20 micron in plaats van 15 micron.

Het nieuwe type is ook groter. Ze hebben een inhoud van 
75 l, tegenover 60 l bij de huidige zakken. De 4-flappen-
sluiting komt in de plaats van de vroegere lussen.

Voor een rol van 20 zakken betaal je 6 euro. Zo blijft de 
prijs per volume gelijk.

In de winkels worden eerst de oude zakken verder ver-
kocht. Die kan je ook gewoon verder blijven gebruiken 
tot ze op zijn.

SCHOON GENT RIJDT OP 
AARDGAS

NIEUWE PMD-ZAKKEN:  
STEVIGER,GROTER EN  
4-FLAPPENSLUITING

Ben je leerkracht? Dan hebben wij voor jou heel wat in de aanbieding om afval op een leuke manier bespreekbaar 
te maken in de klas. Bij IVAGO kan je een sjoelbak ontlenen of een hinkelspel. Ook met onze spelboekjes over de 
vuilnisbakmakkers of de formidabele fosties kunnen de leerlingen al spelende leren sorteren. Er zijn ook affiches, 
brooddoosstickers en afvalbakjes. Samen met Fost Plus bieden we animaties aan die door Goodplanet bij jou in de 
school worden gegeven.

Een volledig overzicht en het aanvraagformulier vind je op www.ivago.be/actueel/jeugd

AFVAL IN DE KLAS

166 ton matrassen!

IVAGO zamelde vorig jaar niet minder 
dan 166 ton oude matrassen in op de 
recyclageparken. Daarmee zijn we 
de tweede grootste inzamelaar van 
matrassen in Vlaanderen.  

Een gespecialiseerd bedrijf recycleert 
tot 90 % van de bestanddelen. Ze 

houden onder andere metaal, katoen, 
hout en vilt apart. Deze stoffen voeren 
ze af naar andere bedrijven die ze re-
cycleren tot bijvoorbeeld thermische 
isolatie die gebruikt wordt in auto’s.

Stapel matrassen netjes in de contai-
ner. Ze nemen dan veel minder plaats 
in. Leg ze niet naast de container.

NIEUWS VAN DE RECYCLAGEPARKEN

ER IS GLAS… EN GLAS!
Een lege bokaal, een kapotte ovenschotel, een led-lamp … mogen ze allemaal in dezelfde bak 
of container? Neen, want we zamelen drie verschillende soorten glas in. Die samenstelling 
ervan verschilt. Elke soort wordt op een andere manier verwerkt. Correct sorteren is dan ook de 
boodschap. We zetten alles nog eens op een rij.

HOL GLAS 

WAT? 
Doorzichtige lege flessen, bokalen of 
flacons. Haal doppen en deksels weg 
en zorg dat ze helemaal leeg zijn. 

WAAR? 
Je kan ze thuis laten ophalen. 
Plaats ze voor je deur in een stevige 
bak of emmer met gesloten bodem 
en zijwanden. 

Je kan er ook mee terecht op het 
recyclagepark (container 17). 

VLAK GLAS

WAT? 
Vlak glas, zoals vensters, spiegels, 
draadglas …

WAAR? 
Breng ze naar het recyclagepark en 
laat ze achter in de speciale contai-
ners met gleuf voor vlak glas (18). 

ONZUIVER GLAS

WAT?
Vervuild glas, zoals drinkglazen, 
vuurvast glas, brilglazen, gloeilam-
pen, halogeenlampen …

WAAR? 
Laat ze in het recyclagepark achter 
in container 19.

LET OP:  TL-L AMPEN, SPAARL AMPEN EN LED-L AMPEN MOET JE ACHTERL ATEN BIJ  KGA. 

WAT DOEN WE ERMEE? 

Hol glas kunnen we recycleren. Het recyclagebedrijf smelt het glas en maakt er opnieuw flessen en bokalen van. 
Vlak glas wordt ook gerecycleerd. Het dient als grondstof voor de productie van isolatieplaten. 

Vervuild glas kunnen we niet recycleren. Het wordt gestort.
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Download
Recycle!

Recycle! weet alles van afval. Waar staat 
de dichtstbijzijnde glasbol? Wanneer zet ik 
het oud papier buiten? Waar blijf ik met 
mijn oude batterijen? De antwoorden zitten 
in je broekzak, dankzij Recycle!

In samenwerking met Bebat en Recupel.

SCHOON IN DE GATEN HOUDEN

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

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

GESLOTEN OP FEESTDAG

Alle recyclageparken zijn gesloten op: 

Donderdag 25 mei  
(Onze-Lieve-Heer Hemelvaart)

De kantoren zijn gesloten op: 

Maandag 17 april  
(paasmaandag)

Maandag 1 mei  
(dag van de arbeid)

Donderdag 25 mei  
(Onze-Lieve-Heer Hemelvaart)

Maandag 5 juni  
(pinkstermaandag)

  www.facebook.com/ivago.gent

  www.twitter.com/ivagogent

WIJZIGINGEN
Maandag 17 april 
PAASMAANDAG

  ophaling verschuift naar  
dinsdag 18 april

Maandag 1 mei 
DAG VAN DE ARBEID

  ophaling verschuift naar  
dinsdag 2 mei

Maandag 5 juni 
PINKSTERMAANDAG

  ophaling verschuift naar  
dinsdag 6 juni

Raadpleeg je ophaalkalender, 
www.ivago.be of download de app 
Recycle!

Deze verschuivingsdagen gelden 
niet voor bedrijven of gebouwen 
met ophaalkalenders. Controleer de 
verschuivingsdagen op  
www.ivago.be/bedrijfsafval. 

Sinds kort zijn we ook actief op Twitter. Volg ons! Dan ben je nog sneller op de 
hoogte wanneer een ophaling niet plaatsvindt of wanneer ze verschuift naar een 

andere dag. We delen ook leuke weetjes en interessante sorteertips én je kan 
ons rechtstreeks vragen stellen. We bezorgen je zo snel mogelijk een antwoord. 


