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Missie

Ibogem is de opdrachthoudende vereniging voor de gemeenten Beveren, Kruibeke en Zwijndrecht die staat voor een duurzaam  
afval- en materialenbeleid. Ibogem verzorgt in haar werkingsgebied de inzameling van het huishoudelijk afval. Dat gebeurt door 
ophalingen aan huis, inzameling op de drie recyclageparken en in De Kringwinkel. 

Visie

Ibogem wil haar afvalbeleid voeren op een kwaliteitsvolle en klantgerichte manier. De dienstverlening naar de burger staat daarbij 
centraal. De behoeften van de inwoners van het werkingsgebied zullen meegenomen worden bij het uitstippelen en het uitvoeren 
van het toekomstig beleid. Ibogem zal daarop inspelen door het aanbieden van een goed uitgebouwde dienstverlening, gebaseerd 
op moderne ontwikkelingen en uitgewerkt door een team van goed opgeleide medewerkers.

Voor de inzameling van de afvalstromen zal de verdere klantvriendelijke uitbouw van de recyclageparken een constante in het beleid 
vormen. Het hergebruik van materialen stimuleren, zal in De Kringwinkel verder vorm krijgen en moet een alternatief bieden voor 
de nakende grondstoffenschaarste. Inspelen op modellen van circulaire economie en afvalpreventie zijn een noodzaak. Ibogem wil 
voor al haar activiteiten een verbeterde en dynamische communicatie nastreven en wil het aanspreekpunt zijn van de regio op vlak 
van duurzaamheid en materialenbeleid in overeenstemming met de bestuursakkoorden van de respectievelijke gemeenten. 

Pijlers

Ibogem wil haar missie en visie gestalte geven aan de hand van een ondernemingsstrategie gebaseerd op een aantal pijlers. De 
pijlers zijn voornamelijk terug te brengen onder de kernactiviteiten van het intergemeentelijk samenwerkingsverband. Bij elke pijler 
worden een aantal strategische doelstellingen vooropgesteld en verder uitgewerkt in operationele doelstellingen. De operationele 
doelstellingen of acties worden gekoppeld aan een financieel kader.

Dit zijn de negen pijlers die besproken worden:

1. inzameling aan huis
2. inzameling op het recyclagepark
3. de Kringwinkel
4. dienstverlening
5. communicatie
6. preventie en sensibilisering
7. duurzaamheid
8. samenwerking
9. maatschappij



Pijler 1 - Inzameling aan huis
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Doelstelling 1.1

Restafval per inwoner verminderen 

Het restafvalcijfer per inwoner ligt voor de gemeenten van 
Ibogem nog vrij hoog ten opzichte van de andere gemeenten 
in dezelfde cluster. De clusters zijn gevormd op basis van de 
clusterindeling van Belfius uit 2017. Alle gemeenten werden 
ingedeeld in een bepaalde cluster waarna de OVAM (Openbare 
Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij) aan elke cluster een 
streefcijfer heeft toegekend. 

De gemeenten moeten tegen 2022 onder dat streefcijfer voor 
restafval per inwoner zitten. Gezien binnen Ibogem eenzelfde 
beleid wordt gevoerd voor de deelnemende gemeenten zijn 
enkel globale acties mogelijk. Een aparte benadering of aanpak 
per gemeente zou het gelijkheidsbeginsel binnen het interge-
meentelijk samenwerkingsverband in het gedrang brengen. 

Actie 1.1.1 - Diftarinzameling uitbreiden  

Uit studies en praktijkervaring blijkt dat het restafvalcijfer per 
inwoner daalt wanneer het restafval wordt ingezameld met con-
tainers die gewogen worden bij het ledigen. De burger betaalt 
dan een bedrag per kilogram en per lediging. Het principe dat 
de vervuiler betaalt, heeft bij de fractie restafval een duidelijk 
positieve invloed . 

In 2019 hebben al ongeveer 400 aansluitpunten een container 
voor restafval binnen een bestaand abonnement. De kost voor 
inwoners die gebruik maken van rolcontainers is iets hoger 
dan het gebruik van restafvalzakken. De betreffende inwoners 
hebben echter spontaan voor de gebruiksvoordelen gekozen en 
niet voor het financiële verschil.

Naar analogie met verschillende andere gemeenten en inter-
communales kan bij Ibogem het gebruik van rolcontainers ver-
plicht worden zodat het gebruik van restafvalzakken stopgezet 
kan worden. Het niet gebruiken van restafvalzakken is ook een 
enorme besparing op het gebruik van plastic zakken die na ge-
bruik verbrand en dus niet gerecycleerd worden. In rolcontainers 
moeten inwoners in principe geen zakken meer gebruiken.

In deze legislatuur zal de omschakeling naar rolcontainers met 
chip gefaseerd worden uitgevoerd. In 2020 wordt de planning 
uitgewerkt en de communicatie opgestart. Vanaf 2021 kunnen 
de containers per deelgemeente worden uitgezet en kan er per 
deelgemeente overgeschakeld worden. Een gefaseerde over-
gang geeft zowel de burgers, de ophaler als Ibogem voldoende 
tijd om alles goed voor te bereiden en een vlotte omschakeling 
te garanderen.

De totale omschakeling heeft volgende kosten voor Ibogem:

• aankoop containers (inclusief chip)
• uitzetten containers
• communicatie naar burgers
• algemene kosten

Bij de OVAM zal een subsidiedossier ingediend worden. Voor 
dergelijke projecten kan een maximale subsidie verkregen wor-
den van 50% van de kostprijs van de containers.

De inwoners zullen een variabel gedeelte betalen voor het aan-
geboden afval op basis van de prijs per kilogram en een vast  
gedeelte, namelijk een bedrag per lediging. De tarieven worden 
afgestemd op basis van de werkelijke kosten en de huidige tarie-
ven voor inzameling met sorteerstraten en afvalzakken.

Vanuit de beheersoverdracht van de drie gemeenten is de belangrijkste taak van Ibogem de inzameling aan huis van huishoudelijk 
afval. De inzameling kan gebeuren van deur tot deur of via de brengmethode naar sorteerstraten met ondergrondse containers. 
Ibogem streeft naar een vlotte en klantgerichte inzameling die ook rekening houdt met lokale gevolgen zoals mobiliteit, leefbare 
buurt en duurzaamheid. 

Aan huis worden de volgende fracties ingezameld: 
• restafval
• pmd (plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons)
• gft (groente-, fruit- en tuinafval)
• glas
• papier-karton
• textiel
• snoeihout
• grofvuil (op afroep)



Pijler 1 - Inzameling aan huis

Actie 1.1.2 - Brengmethode uitbreiden

Sinds een aantal jaren zet Ibogem in op het plaatsen van on-
dergrondse containers, zogenaamde sorteerstraten. In het begin 
waren het nog semi-ondergrondse containers maar nu worden 
alleen nog volledig ondergrondse containers geplaatst. Ibogem 
heeft ondersteuning gekregen van de OVAM voor aankoop van 
100 containers binnen een raamcontract dat loopt tot eind 2020. 

Omwille van de vele voordelen van de sorteerstraten zal daar 
in de toekomst verder op ingezet worden. Het plaatsen van 
sorteerstraten is echter maar relevant in eerder dicht bevolkte 
wijken. In groene en uitgestrekte omgevingen is de haalmethode 
(ophaling aan huis) nog steeds efficiënter dan de brengmethode. 

De kosten voor de investering van de containers moeten ge-
dragen worden door ofwel de projectontwikkelaars ofwel de 
gemeenten. De bijkomende kosten voor de werking van de 
containers is ten laste van Ibogem. Per inwoner wordt per jaar 
een bijkomende kost voorzien van 6,00 euro als er wordt over-
geschakeld naar de brengmethode. De bijkomende kost is enkel 
het gevolg van het te lage tarief dat momenteel gevraagd wordt 
ten opzichte van de reële kostprijs.

Om flexibel te kunnen inspelen op de ledigingsfrequentie en om 
bijkomende kosten voor ledigingen op afroep te vermijden, is 
het ledigen in eigen beheer een mogelijkheid. Samen met ande-
re publieke dienstverleners kan bekeken worden om een eigen 
wagen aan te kopen. Voor die aankoop kan ook ondersteuning 
verkregen worden van de OVAM.

Actie 1.1.3 - Meting en rapportering restafval 
gemeenten afstemmen

Het zijn de gemeenten die instaan voor het inzamelen van het 
zwerfvuil en sluikstort. Ook de volgende jaren wensen ze dat 
zelf te blijven doen. Daarnaast vallen ook de straatvuilbakken 
en het vegen van de openbare wegen onder het beheer van de 
gemeenten, wat ze ook zelf zullen verderzetten. 

De restafvalcijfers voor de drie gemeenten en Ibogem omvatten 
ook de ingezamelde gewichten van zwerfvuil, sluikstort, veeg-
vuil en straatvuilbakken. Om jaarlijks de juiste cijfers te kunnen 
opmaken is het van groot belang dat alle stromen effectief en 
efficiënt worden gemeten en gerapporteerd. Ibogem zal met de 
gemeentelijke diensten verder afstemmen zodat er volledige en 
correcte cijfers kunnen verkregen worden.

Doelstelling 1.2

Grofvuilinzameling aan huis beperken

Ibogem zamelt huis aan huis grofvuil in. Dat gebeurt op afroep 
en in vastgelegde periodes. De burger betaalt een minimumbe-
drag van 30,00 euro voor de ophaling en vanaf meer dan 200 
kg restgrofvuil komt er 0,15 euro/kg bij. Op basis van het aantal 
ophalingen in 2018, zijnde 572, kan besloten worden dat de op-
haling van grofvuil aan huis een dure en arbeidsintensieve vorm 
van inzameling is. Er zijn trouwens een aantal goede alternatie-
ven voor de inzameling van grofvuil.

Het aangeboden grofvuil bevat in de meeste gevallen bovendien 
een groot aantal stromen die perfect recycleerbaar zijn en dus 
niet verbrand mogen worden. Daarnaast is het verschil in het 
tarief van de ophaling aan huis met de inzameling op het recy-
clagepark ook te klein.

Actie 1.2.1 - Ophaling grofvuil aanpassen

Het basistarief voor een aanvraag zal opgetrokken worden naar 
50,00 euro in plaats van 30,00 euro. Hout en metaal zal ook mee 
gewogen worden, waar dat nu niet het geval is. Op die manier 
zal bij overschrijden van het maximum gewicht van 200 kg voor 
alle fracties samen een supplement van 0,15 euro/kg bijbetaald 
moeten worden. Het basistarief zal op voorhand gefactureerd 
worden.  

Ibogem zal de communicatie verfijnen om te vermijden dat 
afvalstromen die gerecycleerd kunnen worden, als grofvuil wor-
den aangeboden.
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Communicatie Containers Uitzetten

Jaar EUR EUR EUR

2021 10.500 150.000 14.000
2022 16.500 230.000 22.000
2023 16.500 230.000 22.000
2024 16.500 230.000 22.000

BUDGET ACTIE 1.1.1 - DIFTARINZAMELING UITBREIDEN

Jaar EUR/jaar

Bijdrage Ibogem 2020 6,00
(per inwoner met sorteerstraat) 2021 6,00

2022 6,50
2023 6,50
2024 6,50

Jaar EUR

Aankoop wagen 2021 200.000

BUDGET ACTIE 1.1.2 - BRENGMETHODE UITBREIDEN



Pijler 2 - Inzameling op het recyclagepark
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Doelstelling 2.1

Recyclagepark Rupelmonde vernieuwen

De milieuvergunning van het recyclagepark van Rupelmonde 
loopt af op 2 maart 2020. Een verlenging van de bestaande 
toestand zal niet meer mogelijk zijn omwille van de gemaakte 
afspraken met de buren en de huidige afwijkingen op de be-
staande vergunning. 

Oorspronkelijk werd er gekeken naar een nieuwe locatie. Het 
gemeentebestuur van Kruibeke wil het recyclagepark echter op 
dezelfde locatie houden. Het recyclagepark moet dan wel aan-
gepast worden aan de huidige wetgeving en in overeenstem-
ming met de afspraken met de buurtbewoners. De gratis zone 
zal naar achter op het terrein verhuizen. De algemene ingang zal 
ter hoogte van de huidige weegbruggen gerealiseerd worden.

Actie 2.1.1 - Ontwerper aanstellen

Om die wijzigingen vorm te geven en in goede banen te leiden, 
moet er een architect aangesteld worden.

Actie 2.1.2 - Recyclagepark aanpassen

De nuttige oppervlakte van het recyclagepark moet vergroot 
worden om zowel de gratis als betalende zone te kunnen in-
richten met een vlotte verkeerscirculatie als doelstelling. Aan 
de zijkanten van het terrein zal een ophoging moeten voorzien 
worden en de wegenis moet aangepast worden. De uitbatings-
vorm van het recyclagepark zelf zal onderzocht worden met de 
ontwerper. Op het vernieuwde park wordt terug de mogelijkheid 
voorzien om asbest in te zamelen. 

Doelstelling 2.2

Openingsuren afstemmen op Vlarema

Volgens Vlarema en het uitvoeringsplan huishoudelijke afvalstof-
fen moet er minstens één avondopening voorzien worden van 
een recyclagepark. De avonduren zijn niet verder omschreven. 

Actie 2.2.1 - Openingsuren recyclagepark 
Melsele aanpassen

Ibogem onderzoekt of het recyclagepark in Melsele op één avond 
kan worden opengehouden tot 20u00. Latere openingsuren 
geven aanleiding tot overlast wat betreft mobiliteit en mogelijke 
geluidshinder. Het is de bedoeling om de huidige openingsuren 
te behouden zodat de communicatie naar de burger verder 
eenvoudig en uniform blijft. Intern zal bekeken worden hoe 
de bezetting van het recyclagepark voor de drie bijkomende 
openingsuren kan geregeld worden zonder noodzakelijke uit-
breiding van het personeelskader.

Naast de inzameling van afval aan huis voor bepaalde afvalsoorten, staat Ibogem ook in voor de inzameling van afval op het 
recyclagepark. Ibogem heeft drie recyclageparken, verspreid over het werkingsgebied. Alle recyclageparken zijn voor alle inwoners 
toegankelijk. De recyclageparken worden verder klantvriendelijk uitgebouwd. 

Jaar EUR

Ontwerper 2020 65.000 

BUDGET ACTIE 2.1.1 - ONTWERPER AANSTELLEN 

Jaar EUR

Recyclagepark aanpassen 2021 650.000 

BUDGET ACTIE 2.1.2 - RECYCLAGEPARK AANPASSEN



Pijler 2 - Inzameling op het recyclagepark

Doelstelling 2.3

Aanvoer afvalstromen optimaliseren

De tarieven voor de recyclageparken werden vastgelegd in 
2015 met de invoering van het diftarsysteem. Er wordt een 
onderscheid gemaakt in recycleerbare en niet-recycleerbare 
afvalsoorten, respectievelijk 0,025 euro/kg en 0,125 euro/kg. 

De verwerkingskosten van de recycleerbare afvalsoorten zijn 
de afgelopen jaren echter sterk gestegen. Aan de andere kant 
stellen we vast dat er bij het aanleveren van afval op het recycla-
gepark nog regelmatig fouten gebeuren bij het ingeven van de 
verhouding tussen recycleerbaar en niet-recycleerbaar.

Actie 2.3.1 - Tarieven recyclageparken  
optimaliseren

De tarieven zijn sinds 2015 niet meer aangepast, hoewel de ver-
werkingskosten meer dan met de gewone indexering gestegen 
zijn. De huidige marktprijzen zijn de laatste jaren onder invloed 
van een aantal externe factoren gestegen of minder gunstig 
geworden. Enkel voor metaal (dat ingezameld wordt op de gratis 
zone) wordt er nog een vergoeding betaald aan Ibogem. Voor 
alle andere stromen moet Ibogem een verwerkingstarief betalen. 
De redenering dat bepaalde afvalsoorten kunnen gerecycleerd 
worden en dan ook een positieve waarde hebben, is al lang niet 
meer geldig. 

De kosten voor de inzameling en verwerking worden gefinan-
cierd met de jaarlijkse bijdrage van de gemeenten. Het zou 
echter rechtvaardiger zijn om het principe ‘de vervuiler betaalt’ 
toe te passen. De inwoners die afval naar het recyclagepark 
brengen, moeten dan zelf een stuk bijdragen tot de verwerking 
ervan. Daarnaast neemt Ibogem nog steeds een groot deel van 
de algemene kosten op zich. 

Ibogem zal bekijken welk tarief er moet toegepast worden om tot 
een meer evenwichtig systeem te komen. Om te vermijden dat 
regelmatig moet bekeken worden wat een goed en aanvaardbaar 
tarief is, kan in vergelijking met de prijs van de restafvalzakken, 
ook voor de recyclageparken een jaarlijkse indexering worden 
toegepast. Bij de invoering van de nieuwe tarieven moet er goed 
en duidelijk gecommuniceerd worden naar de inwoners. 

Actie 2.3.2 - Registratie en sorteren inwoners 
op het park opvolgen

Op de recyclageparken wordt vastgesteld dat er nog te veel 
materialen in de verkeerde container worden gegooid. Dat is 
dikwijls het gevolg van het verkeerd ingeven aan de weegbrug 
wat de verhouding recycleerbaar en niet-recycleerbaar betreft. 
Te veel vervuiling in de containers geeft problemen voor een 
goede verwerking en verstoort het recyclageproces. 

Ibogem zal meer inzetten op het toezicht op de parken zodat 
een goede bronsortering gerealiseerd kan worden.

Op het recyclagepark van Melsele zal een scheiding aangebracht 
worden met hekwerk tussen de gratis zone en de betalende 
zone. Op die manier vermijden we dat inwoners van de ene 
zone naar de andere lopen.

7

Jaar EUR

Plaatsen scheiding 2020 5.000

BUDGET ACTIE 2.3.2 - SORTEREN RP OPVOLGEN



Pijler 3 - De Kringwinkel
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Doelstelling 3.1

De Kringwinkel verder uitbouwen

Om de veel gevraagde tweedehandsgoederen nog meer en 
beter te kunnen aanbieden, dringen een aantal aanpassingen 
aan de gebouwen en de werking zich op. Op die manier kan 
ook getracht worden om het streefcijfer van 7 kg hergebruik per 
inwoner te realiseren.

Actie 3.1.1 - Inkomhal toegankelijker maken

Om een vlotte circulatie te bekomen in De Kringwinkel Melsele 
is een aanpassing van het inkomsas nodig. Momenteel wordt het 
sas gesloten door middel van telkens twee zware draaideuren. 
Om de algemene toegankelijkheid en de toegankelijkheid voor 
rolstolgebruikers te verbeteren, is een omschakeling naar auto-
matische deuren aangewezen. 

 
Actie 3.1.2 - Winkeloppervlakte Melsele  

vergroten

Om zoveel mogelijk goederen op een mooie en overzichtelijke 
manier te kunnen aanbieden aan de klanten is er nood aan 
bijkomende oppervlakte in de winkel in Melsele. Ook voor het 
presenteren van fietsen moet gekeken worden naar een verbe-
terde ruimte waar de fietsen droog en proper kunnen opgesteld 
worden. 

De Kringwinkel is de laatste jaren verder uitgegroeid tot een begrip in de ruime regio. Steeds meer mensen vinden de weg naar De 
Kringwinkel voor het wegbrengen van herbruikbare spullen, hoewel er veel alternatieve circuits zijn via websites en tweedehandsza-
ken. Die circuits kunnen alleen maar het totale cijfer van hergebruik ten goede komen. Ibogem en de andere partners kunnen elkaar 
aanvullen en hoeven geen concurrenten te zijn. 

Ibogem ziet echter nog groeimogelijkheden binnen de eigen werking. Daar kan op worden ingespeeld door zowel de werking als de 
infrastructuur verder aan te passen aan de hedendaagse trends en behoeften. 

Met enkel de vestiging in Melsele is er te weinig aanbod in herbruikbare spullen. Eén of meerdere pop-uplocaties van De Kringwinkel 
openen moet een doelstelling blijven. Uit de praktijk blijkt immers dat bezoekers van de pop-upwinkels veelal andere mensen zijn 
dan die van de hoofdvestiging in Melsele. Met de uitbating van één of meerdere winkels in eigen beheer toont Ibogem bovendien aan 
dat ook de gemeenten willen inzetten op het aanbieden van tweedehandsgoederen en daarvoor de gepaste middelen vrijmaken.

Jaar EUR

Automatische deuren 2020 10.000

BUDGET ACTIE 3.1.1 INKOMHAL TOEGANKELIJK



Pijler 3 - De Kringwinkel

Tussen de eerste en de tweede verdieping is er boven de 
kassaruimte geen tussenniveau. Van beneden aan de kassa 
kan men tot aan het plafond van de ganse ruimte kijken. 
Het vloerniveau van de eerste verdieping kan echter verder 
doorgetrokken worden zodat er een plafond boven de 
kassaruimte komt te liggen. 

Dat geeft een vergroting van het vloeroppervlak op niveau 1 van 
ca. 150 m². Dat zou een grote verbetering zijn voor het aanbieden 
van huisraad. Het dichtleggen van de kassaruimte zal bovendien 
een besparing aan warmte met zich meebrengen. Momenteel 
moet de kassaruimte permanent en hoog verwarmd worden 
om een goede comforttemperatuur te voorzien aan zowel de 
medewerkers als de klanten.

De fietsen staan momenteel naast het hoofdgebouw in open 
lucht opgesteld. Zowel voor de fietsen als voor de klanten die de 
fietsen willen bekijken, is dat bij slecht en koud weer geen ideale 
situatie. Ook voor het afhalen van meubels op het gelijkvloers 
is de bestaande overkapping iets te klein. Het vergroten van de 
overkapping met 50 m² zou een meerwaarde betekenen voor de 
werking en het aanbod.

Doelstelling 3.2

Kwaliteit producten verhogen

Wanneer klanten goederen aanbrengen, wordt vastgesteld dat 
nog zeer veel goederen eigenlijk niet meer herbruikbaar zijn. Dat 
kan gaan over echt versleten stukken, maar ook over producten 
die niet meer werken. Ibogem beschikt niet over de middelen 
om alle aangebrachte goederen na te kijken en te herstellen. 
Sommige klanten gebruiken De Kringwinkel om zich te ontdoen 
van hun afval. 

De aanvaardingsprocedure moet beter opgevolgd worden door 
de medewerkers. Alleen nog goederen in goede en verantwoor-
de staat kunnen worden aangenomen. Alle andere zaken moe-

ten  door de klanten terug meegenomen worden of naar het 
recyclagepark afgevoerd worden. Om die wijziging te realiseren, 
is er nood aan goede kennis van producten. De medewerkers 
moeten daarin goed begeleid worden. Die actie zal een vermin-
dering van de afvoerkosten en verwerkingskosten ten laste van 
Ibogem als gevolg hebben.

Doelstelling 3.3

Acties en themadagen uitbreiden

De Kringwinkel organiseert meerdere acties en themadagen in 
de loop van het jaar, zoals de Retrodag, Dag van De Kringwinkel, 
kerstmarkt en tuinbeurs. Jaar na jaar stijgen de cijfers van die 
doelgerichte acties en thema’s. Er komen niet enkel meer bezoe-
kers op af, er worden ook telkens meer goederen verkocht. Dat 
toont aan dat de inwoners deze manier van werken appreciëren. 

De huidige acties moeten zeker voortgezet worden en er moeten 
nog meer tijdelijke acties worden georganiseerd. Indien mogelijk 
zullen ook spontane voorraadverkopen worden ingericht om 
nog meer goederen beschikbaar te stellen. Een goede commu-
nicatie is daarbij zeer belangrijk.

9

Jaar EUR

Overkapping fietsen 2020 12.000

Dichtleggen niveau 1 2021 85.000

BUDGET ACTIE 3.1.2 - WINKELOPPERVLAK VERGROTEN
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Doelstelling 4.1

Dienstverlening verbeteren

Actie 4.1.1 - Personeelsbehoefte afstemmen  
op kerntaken Ibogem

Om de huidige werking te kunnen bestendigen en verder te kun-
nen inzetten op de nieuwe trends moet Ibogem het team verder 
uitbouwen. De volgende jaren zullen er bovendien een aantal 
mensen op pensioen gaan. Bij de vervanging moet voldoende 
aandacht besteed worden aan de invulling van het juiste profiel.

De huidige maatschappij vraagt veel meer communicatie en be-
trokkenheid. Met het huidige team is het onmogelijk om daar op 
een snelle en kwaliteitsvolle manier op in te spelen. De sociale 
media vragen meer aandacht. De inwoners zijn niet tevreden 
als ze lang moeten wachten op een antwoord of oplossing. De 
komende jaren moet bekeken worden hoe het kader moet aan-
gepast worden en welke profielen een minimum vereiste zijn.
 

Actie 4.1.2 - Opleiding medewerkers voorzien

De afvalsector is voortdurend in beweging, net als de leefge-
woonten van onze inwoners. Door de permanente verande-
ringen in wetgeving, milieunormeringen, communicatiemedia 
en dergelijke, wordt er van de medewerkers ook steeds meer 
verwacht. Om op een degelijke en kwalitatieve manier het beleid 
te kunnen uitvoeren, moet Ibogem beschikken over bekwame 
en goed opgeleide mensen. 

Om het hoofd te bieden aan de groeiende eisen, is het voor 
alle medewerkers noodzakelijk om aandacht te besteden aan 
een persoonlijk vormingsprofiel. Afhankelijk van de taken en 
wijzigingen in de functiebeschrijving moet elke medewerker op 
maat gemaakte opleidingen en bijscholingen kunnen volgen. 
De voorbije jaren werden al enkele opleidingen georganiseerd 
in samenwerking met Interafval en de naburige gemeentelijke 
samenwerkingsverbanden. In de toekomst moet daar verder op 
ingezet worden. Het is bovendien kostenbesparend. 

Doelstelling 4.2

Sociale en maatschappelijke rol van Ibogem 
verderzetten

Ondanks alle technologische, economische en sociale vooruit-
gang stellen we vast dat er binnen onze maatschappij nog steeds 
veel mensen zijn die het minder goed hebben en al dan niet 
gewild in een moeilijke situatie terecht gekomen zijn. Ongeacht 
de oorsprong van de ongunstige situatie, verdient iedereen een 
nieuwe kans. 

Als overheidsinstantie is het ook de taak van Ibogem om die 
mensen bij te staan om zich opnieuw te integreren in de maat-
schappij en op de arbeidsmarkt. De tewerkstelling van mensen 
in een artikel 60-statuut of in het kader van herstelfonds of ge-
meenschapsdienst moet mogelijk blijven. Ibogem zorgt voor de 
tijdelijke begeleiding van de betrokken mensen in overleg met 
hun mentor. 

Ibogem zal haar taken uitvoeren met een team van goed opgeleide, klantgerichte  medewerkers. De dienstverlening moet volledig 
in het teken staan van de veranderende maatschappij die een betere en opgedreven vorm van betrokkenheid met zich meebrengt. 
Medewerkers moeten zich kunnen inleven in de houding van de klanten en inspelen op de vragen die zich opdringen. Een goed 
uitgewerkt en kwaliteitsvol personeelskader is daarvoor nodig. 

Aan de andere kant moet ook de activering en indienstname van medewerkers met sociale statuten verder uitgebouwd worden. 
Dat is Ibogem haar sociale en maatschappelijke rol. De samenwerking met de OCMW’s en de penitentiaire instelling kan vervolgd 
worden.

Jaar EUR/jaar

Aanpassing kader Vanaf 2021 40.000

BUDGET ACTIE 4.1.1 - PERSONEEL

Jaar EUR/jaar

Vormingen Vanaf 2020 10.000

BUDGET ACTIE 4.1.2 - OPLEIDING MEDEWERKERS
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Doelstelling 5.1

Informatie uitwisselen

Het is zeer belangrijk om de juiste informatie op de juiste tijdstip-
pen via de juiste kanalen aan de juiste doelgroepen te bezorgen. 
Anderzijds is het ook van belang dat de partners dezelfde reflexen 
hanteren en Ibogem informeren over de beslissingen die bij hen 
genomen worden.

Actie 5.1.1 - Informatie uitwisselen  
met gemeenten

Niet alle inwoners kennen de overheidsstructuren en de be-
voegdheden of taken van de verschillende besturen. Studies 
tonen aan dat de inwoners daar ook niet altijd interesse voor 
hebben zolang hun problemen of vragen maar opgelost worden. 
Het is met andere woorden aan de besturen om daar op in te 
spelen en zoveel mogelijk informatie te delen zodat de burger 
zichzelf niet moet afvragen waar hij met een specifieke vraag 
terecht kan.

Om dat te realiseren is er een goede communicatie en regelma-
tig contact nodig tussen de verschillende partners. De commu-
nicatiediensten van Ibogem en van de gemeenten, aangevuld 
met de gemeentelijke milieudiensten, bezorgen op regelmatige 
wijze informatie aan elkaar. De communicatiediensten beslissen 
op welke manier de informatie zal verspreid worden. 

Actie 5.1.2 - Overlegmomenten gemeenten 
organiseren

Om tot een goede en vlotte samenwerking te komen, is het 
van belang dat de verschillende diensten op regelmatige basis 
overleg hebben. Op die overlegmomenten kan er afgesproken 
worden welke thema’s er op de agenda staan en welke commu-
nicatiestrategie er zal gevolgd worden. Indien er specifieke acties 
zijn, kan daarvoor bijkomend overleg georganiseerd worden.

Met de communicatiediensten en milieudiensten van de ge-
meenten zal om de drie maanden een overleg georganiseerd 
worden. 

Actie 5.1.3 - Burgerparticipatie creëren

Bij heel veel organisaties worden de klanten betrokken bij de 
voorbereidingsfase van het nemen van beslissingen of beleids-
keuzes. Ibogem is een dienstverlenend bedrijf. Het is dan ook 
een opportuniteit om de burgers meer te betrekken in bepaalde 
projecten. Geïnteresseerden en deskundigen kunnen als klank-
bord fungeren.

Door op voorhand de meningen af te toetsen bij de inwoners, 
kunnen zowel Ibogem als de gemeenten meer draagvlak cre-
eren. Ibogem zal inwoners trachten aan te sporen om mee te 
werken aan de voorbereiding van bepaalde projecten. In eerste 
instantie kunnen leden van de milieuraad betrokken worden in 
het participatieproces. Ibogem beslist wie kan deelnemen.

Goede communicatie is onontbeerlijk in de werking van eender welk bedrijf. Ibogem heeft nood aan zowel een goede en duidelijke 
interne als externe communicatie. De externe communicatie bestaat uit het direct contact met de burger aan de ene kant en het 
contact met de gemeenten en andere publieke partners aan de andere kant. Op hun beurt is het ook aan de gemeenten om de 
boodschappen van Ibogem tot bij de burgers te brengen en die boodschappen mee te ondersteunen. 

De communicatievormen die Ibogem gebruikt, moeten afgestemd zijn op de doelgroepen, rekening houdend met de beschikbare en 
nieuwe middelen. Ibogem moet mee zijn in de steeds nieuwere en snellere manier van berichtgeving en verspreiding van informatie.
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Doelstelling 5.2 

Imago verbeteren

Ibogem heeft de laatste jaren al veel ingezet op een betere her-
kenbaarheid en visibiliteit van het bedrijf. De ontwikkeling van 
de website, het gebruik van sociale media, het aanpassen van 
het logo, het gebruik van logodragers en dergelijke zijn allemaal 
middelen die er ondertussen toe bijdragen dat het merk Ibogem 
meer gekend is. 

Jammer genoeg is er nog steeds een groot deel van de bevolking 
dat niet weet waarvoor Ibogem staat en hoe de weg te vinden 
naar de diensten. Ibogem wordt veelal als synoniem voor afval 
gezien, hoewel het bedrijf meer is dan dat. 

Actie 5.2.1 - Website aanpassen

De eigen website moet nog dynamischer gemaakt worden en 
moet nog meer elementen bevatten die aantonen dat Ibogem 
meewerkt aan een duurzame en leefbare omgeving. Zo moet er 
meer informatie gegeven worden over de verwerking van de in-
gezamelde afvalstromen en wat er met die nieuwe grondstoffen 
kan gedaan worden. Filmpjes en links daarover kunnen bijdragen 
tot een betere kennis over recyclage. Het zal de inwoners meer 
aanzetten tot beter sorteren. Er moeten ook meer korte berich-
ten en meldingen van acties op de website komen. Ook de link 
naar partners, zowel publiek als privaat, kan gelegd worden .  

Actie 5.2.2 - Informatie op het recyclagepark 
verbeteren

Op de recyclageparken krijgen de inwoners informatie over wel-
ke afvalsoort ze in welke container mogen deponeren. Om hen 
te overtuigen om dat op een juiste manier te doen, is het van 
belang dat ze ook weten wat er met die afvalsoorten gebeurt. 
Ibogem moet op de recyclageparken meer informatie voorzien 
over hoe de verwerking gebeurt van het ingezamelde afval en 
welke bestemming ze als nieuwe grondstof krijgen. 

Actie 5.2.3 - Sociale media gebruiken

Sinds een aantal jaren wordt er gebruik gemaakt van sociale 
media voor communicatie van de activiteiten en werking van De 
Kringwinkel. Het aantal volgers en bezoekers geeft aan dat dat 
een uitstekend medium is. Ibogem zal het gebruik van sociale 
media ook invoeren en stimuleren voor de overige werking. Een 
goede opvolging is vereist.
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Jaar EUR

Aanpassing signalisatie parken 2020 8.000 

BUDGET ACTIE 5.2.2 - INFORMATIE RP VERBETEREN
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Doelstelling 6.1

Afvalarme evenementen stimuleren

In het werkingsgebied van Ibogem worden er zowel door de 
gemeenten als door publieke initiatieven veel evenementen 
georganiseerd. De doelstelling  is steevast om veel bezoekers 
te trekken omwille van stadsmarketing ofwel om economische 
redenen. 

De gemeenten kunnen best aan alle organisatoren opleggen 
om een draaiboek met afvalplan voor te leggen. Waar mogelijk 
moet het creëren van afval vermeden worden. Als er toch afval 
ontstaat bij een evenement, is het aan de organisator om er voor 
te zorgen dat het zoveel mogelijk gescheiden wordt ingezameld. 
Op die manier kan er maximaal gerecycleerd worden. 

Ibogem kan advies geven over het ingediende afvalplan en 
kan ondersteuning bieden voor het plaatsen van containers en 
promotiemateriaal.

Actie 6.1.1 - Containers voor selectieve  
inzameling uitlenen

Om zoveel mogelijk afvalstromen apart te kunnen inzamelen 
zal Ibogem containers ter beschikking stellen aan de organisa-
toren. Ibogem zal bijdragen in de selectieve inzameling door 
een aantal kosten op zich te nemen. De verwerkingskosten van 
de ingezamelde fracties en het transport van de containers zal 
aangerekend worden aan de organisatoren. Het gebruik en het 
onderhoud van de containers is ten laste van Ibogem. Daarnaast 
zal ook de overige logistieke en administratieve kost door Ibo-
gem gedragen worden.

Doelstelling 6.2

Herbruikbare bekers uitlenen

Actie 6.2.1 - Aanbod herbruikbare bekers 
uitbreiden

De OVAM wil meer inzetten op het gebruik van herbruikbare 
bekers. In het uitvoeringsplan huishoudelijke afvalstoffen wordt 
beschreven dat het gebruik van eenmalige wegwerpverpakkin-
gen niet meer toegelaten wordt, tenzij kan aangetoond worden 
dat de verpakkingen voor minstens 90% worden ingezameld en 
gerecycleerd. Gezien de invoering van de P+MD in het werkings-
gebied van Ibogem (de uitbreiding van de ‘p’ van pmd naar alle 
plastic verpakkingen) zijn plastic wegwerpverpakkingen toegela-
ten en is een aparte inzameling misschien minder op te dringen. 

Ibogem wil echter blijven inzetten op het gebruik van herbruik-
bare bekers om de productie van eenmalige verpakkingen zo-
veel mogelijk te beperken. Zowel de burgers als de organisatoren 
moeten zich bewust worden van het gegeven dat de organisatie 
van een evenement mogelijk is met het verplicht gebruik van 
herbruikbare bekers. Het is aan de organisatoren om daar in 
het draaiboek van het evenement voldoende aandacht aan te 
besteden.

Ibogem zal de bekers in verschillende volumes gratis ter be-
schikking stellen. Niet teruggebrachte bekers moeten vergoed 
worden.

Actie 6.2.2 - Onderhoud herbruikbare bekers 
voorzien

In de praktijk is het afwassen van de bekers in de meeste gevallen 
een drempel voor de organisatoren om de herbruikbare bekers 
te gebruiken. Ibogem heeft een installatie aangekocht die het 

De oorspronkelijke opdracht van Ibogem bestaat uit het inzamelen van huisvuil. Meer en meer zou die opdracht moeten overgaan 
in het preventief vermijden van de productie van afval en het genereren van nieuwe grondstoffen. Voor dat laatste moet er zoveel 
mogelijk naar recyclage gestreefd worden. Ibogem moet waar het kan, zelf mee de kar trekken om in eerste instantie afvalpreventie 
te stimuleren en in tweede fase in te staan voor een zo selectief mogelijke inzameling en verwerking.

Jaar EUR/jaar

Containers evenementen Vanaf 2020 25.000 

BUDGET ACTIE 6.1.1 - SELECTIEVE INZAMELING

Jaar EUR/jaar

Aankoop bekers Vanaf 2020 5.000 

BUDGET ACTIE 6.2.1 -  HERBRUIKBARE BEKERS
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mogelijk maakt ter plaatse op korte tijd een groot aantal bekers 
te wassen. De organisatoren dienen enkel water en elektriciteit te 
voorzien. Ibogem zal een reglement opmaken voor het uitlenen 
van de wasstraat. De wasstraat zal ook gebruikt worden om na 
bepaalde evenementen het reinigen van de herbruikbare bekers 
zelf te doen. 

Doelstelling 6.3

Kringloopwerking uitbreiden

Het aandeel gft (groente-, fruit- en tuinafval) bij het restafval is 
nog steeds te groot. De invoering van diftarinzameling van gft zal 
het aandeel gft bij het restafval vermoedelijk doen dalen.

Actie 6.3.1 - Infomomenten  
kringloopwerking organiseren

In samenwerking met Vlaco zal Ibogem ook blijven inzetten 
op het promoten van thuiscomposteren en kringlooptuinieren. 
Door infomomenten te organiseren en informatie aan te reiken, 
kan Ibogem de inwoners stimuleren om zelf aan de slag te gaan 
en thuis te composteren. 

Het voordeel van compost voor zowel mensen met een tuin als 
mensen met kamer- of terrasplanten moet nog meer onder de 
aandacht gebracht worden. Er zal ook meer gebruik gemaakt 
worden van sociale media en de website om op een snelle en 
duidelijke manier de inwoners te informeren en te betrekken. 

Ibogem onderzoekt welke mogelijkheden er zijn om de burgers 
meer en beter te betrekken en om ervaringen met elkaar te delen.

Doelstelling 6.4 

Informatiecampagnes scholen ontwikkelen

De leerlingen van zowel de lagere scholen als de secundaire 
scholen moeten geïnformeerd en betrokken worden bij een 
duurzame werking rond materialenkringlopen. Ibogem moet 
daarin een rol spelen en de scholen stimuleren om actief mee 
te werken aan informatiecampagnes rond de preventie en inza-
meling van afval.

Actie 6.4.1 - Informatiecampagnes  
met Fost Plus uitbreiden

Fost Plus heeft al enkele jaren een zeer goed en uitgebreid aan-
bod voor alle scholen over alles wat te maken heeft met afval, 
preventie en inzameling. Scholen kunnen gratis ingaan op het 
aanbod van Fost Plus. De samenwerking van de intergemeen-
telijke samenwerkingsverbanden wordt gevraagd maar is niet 
vereist. 

Ibogem zal samen met Fost Plus voor alle scholen van het wer-
kingsgebied een structuur uitwerken die toelaat om in de scholen 
zowel informatie te geven over materialenkringlopen als over de 
werking van Ibogem. Met de moderne communicatietechnieken 
waarover de scholen beschikken (zoals smartboards) geeft dat 
ook meer mogelijkheden om op een efficiënte manier de juiste 
boodschap tot bij de leerlingen te brengen.
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Jaar EUR/jaar

Reiniging herbruikbare bekers Vanaf 2020 5.000

BUDGET ACTIE 6.2.2 - ONDERHOUD BEKERS 

Jaar EUR/jaar

Organiseren infomomenten Vanaf 2020 2.500

BUDGET ACTIE 6.3.1 - INFO KRINGLOOPWERKING

Jaar EUR/jaar

Scholencampagnes ontwikkelen Vanaf 2020 10.000

BUDGET ACTIE 6.4.1 - INFOCAMPAGNES FOSTPLUS



Pijler 7 - Duurzaamheid

16

Doelstelling 7.1

Gebruik primaire energie vermijden

De gebouwen op de hoofdzetel zijn voor het grootste gedeelte 
meer dan 40 jaar oud. Van de meeste gebouwen is er weinig of 
niks geïsoleerd. De verlichting bestaat nog een stuk uit klassieke 
buislampen of stralingslampen, lampen die veel energie verbrui-
ken. Daarnaast brandt er te veel licht op tijdstippen dat het niet 
nodig is. Medewerkers moeten meer gecontroleerd worden op 
het zuinig omgaan met energie.

Actie 7.1.1 - Bestaande gebouwen isoleren
De gebouwen van de vroegere verbrandingsoven zijn niet of 
nauwelijks voorzien van isolatie. Die gebouwen worden hoofd-
zakelijk gebruikt als locatie voor De Kringwinkel. Daar is, zowel 
voor de medewerkers als voor de klanten, een bepaalde tem-
peratuur noodzakelijk om comfortabel te zijn. Het verwarmen 
tot die comforttemperatuur vraagt echter meer energie dan 
normaal omdat er te veel warmteverliezen zijn. Het isoleren van 
een aantal belangrijke buitenschiloppervlakken kan het energie-
verbruik doen dalen. 

Actie 7.1.2 - Inzetten op duurzame en  
alternatieve energiebronnen

Er moet nog verder onderzocht worden voor alle sites hoe er 
elektriciteit kan opgewekt worden met alternatieve energie-
bronnen. Op alle recyclageparken kan het plaatsen van kleine 
windturbines in combinatie met kleine opslagmodules een ver-
mindering van de afname van het net betekenen wat een grote 
bijdrage levert aan de vermindering van de CO

2
-uitstoot.

Op het recyclagepark van Verrebroek moet opslagcapaciteit 
voorzien worden voor de opgewekte energie van de bestaande 
zonnepanelen. Die energie wordt nu op het net gestoken zonder 
enige vorm van recuperatie voor Ibogem.

Bij de vernieuwing van het recyclagepark van Rupelmonde moet 
er aandacht besteed worden aan de creatie van waterdoorla-
tende oppervlakten en het voorzien van opvangcapaciteit voor 
regenwater in functie van de interne processen.

Ook aan de klanten moeten diensten kunnen verleend worden 
om duurzaam gebruik van energie te stimuleren. Het plaatsen 
van elektrische laadpunten op openbare sites is tegenwoordig 
niet meer weg te denken. In eerste fase kan gedacht worden aan 
het plaatsen van enkele laadpunten op de hoofdzetel in Melsele 
voor bezoekers van de administratie, Kringwinkel, genodigden 
op vergaderingen, etc. 

Ibogem heeft als overheidsorganisatie de opdracht om het voorbeeld te geven op vlak van duurzaamheid en energiebesparing. De 
laatste jaren werd er al heel veel ingezet op alternatieve en duurzame energie. Er werden zonnepanelen gelegd, een energieopslag-
container geplaatst, bestaande verlichting vervangen door led-verlichting, gerecycleerde materialen gebruikt… Ibogem wil daar de 
komende jaren verder op inzetten en haar maatschappelijke rol opnemen in het ondersteunen en promoten van nieuwe ideeën en 
technieken.

Jaar EUR

Isoleren wanden Kringwinkel 2021 25.000

Isoleren dak Kringwinkel 2022 30.000

BUDGET ACTIE 7.1.1 - BESTAANDE GEBOUWEN ISOLEREN

Jaar EUR

Plaatsen elektrische laadpunten 2022 15.000

BUDGET ACTIE 7.1.2 - DUURZAME ENERGIEBRONNEN
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Doelstelling 7.2

Recyclage stimuleren

Als Ibogem de inwoners van het werkingsgebied wil aanzetten 
tot meer en beter sorteren om te streven naar een maximale re-
cyclage dan moet ze zelf ook het voorbeeld geven door gebruik 
te maken van producten vervaardigd uit zoveel mogelijk recy-
claat. Zo worden de laatste jaren alle afvalzakken vervaardigd uit 
100% recyclaat. In 2019 bestaan de rompen van de aangekochte 
rolcontainers volledig uit gerecycleerd kunststof. 
 

Actie 7.2.1 - Gebruik van recyclaten bij aan-
koop van producten verplichten

In de toekomst zal Ibogem nog meer eisen opleggen aan zoveel 
mogelijk leveranciers. Bij de eigen productkeuze of werking zal 
in eerste instantie de voorkeur gegeven worden aan de moge-
lijkheid voor gebruik van recyclaat, eerder dan te kijken naar be-
paalde functionaliteiten. Dat vraagt uiteraard een omschakeling 
van het interne denkproces. 

Bij de opmaak van elk lastenboek moet een maximum aan recy-
claat gevraagd worden. In sommige gevallen zal dat de kostprijs 
van bepaalde producten verhogen. Er moet eveneens gestreefd 
worden bij aankoop van producten dat deze ook volledig kun-
nen gerecycleerd worden na afschrijving of defect. Het is niet 
omdat het vervaardigd is uit zoveel mogelijk recyclaat dat het 
ook volledig kan gerecycleerd worden. Ibogem moet streven 
naar invulling van de beide eisen en dit duidelijk omschrijven bij 
alle opdrachten. 

Ook voor het uitvoeren van taken door externe aannemers mo-
gen hoge eisen opgelegd worden met betrekking tot gebruik van 
gerecycleerde materialen.
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Doelstelling 8.1

Overleg en samenwerking met de gemeenten 
uitbreiden

De burger staat centraal in zowel de werking van Ibogem als die 
van de gemeenten. Omdat de burger niet altijd weet wie voor 
welke taken instaat, is overleg tussen de verschillende partners 
noodzakelijk in functie van afstemmen van het beleid en delen 
van informatie.

Actie 8.1.1 - Burgemeestersoverleg  
organiseren

Minstens één keer per jaar wordt er een overleg georganiseerd 
met de burgemeesters van elke gemeente om de algemene wer-
king en specifieke projecten toe te lichten en te bespreken. De 
financiële voorwaarden worden op dat moment ook bekeken.

Actie 8.1.2 - Overleg departement leefmilieu 
organiseren

Het departement leefmilieu van elke gemeente is eveneens veel 
bezig met het thema afval en duurzaamheid. Er zijn steeds een 
aantal raakpunten en/of overlappingen met Ibogem, deels op-
gelegd vanuit hogere overheden of wetgevingen. Om binnen de 
lijnen van de  bestuursakkoorden en het beleidsplan van Ibogem 
dezelfde invulling aan de uitvoering te geven, worden best op 
regelmatige tijdstippen en volgens een vaste frequentie verga-
deringen belegd. Op die bijeenkomsten dienen de schepenen 
van leefmilieu en de milieuambtenaren aanwezig te zijn.

Doelstelling 8.2

Andere samenwerkingsverbanden en over-
legstructuren voortzetten

Op basis van aandeelhouderschap en reeds bestaande platfor-
men zijn er sterk verankerde samenwerkingen met andere inter-
gemeentelijke samenwerkingsverbanden. De meeste contacten 
lopen met de intercommunales uit de regio, zoals Miwa, Verko, 
Isvag, Igean. Door de krachten te bundelen en door hoeveelhe-
den te cumuleren zullen er ongetwijfeld veel betere voorwaarden 
verkregen worden bij het bevragen van de markt voor de afzet 
van het afval. De reeds opgestarte groepsaankopen kunnen waar 
mogelijk best worden voortgezet afhankelijk van de kansen die 
zich voordoen. Aankopen kunnen ook ruimer bekeken worden 
met nog andere intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. 

Het sinds kort bestaande maar reeds verankerde overleg op ma-
nagementniveau tussen de intergemeentelijke samenwerkings-
verbanden van Oost-Vlaanderen moet verder georganiseerd 
worden om regionaal te streven naar uniformiteit en harmoni-
satie. Waar kan, moeten de krachten gebundeld worden om de 
werking zo optimaal mogelijk te maken. Het onderzoek naar het 
verankeren van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden bij 
elkaar wordt deze legislatuur nog niet uitgevoerd.

Doelstelling 8.3

Overleg OVAM - Interafval - Fost Plus voort-
zetten

Naast de lokale contacten is het ook van belang dat de contacten 
met de overkoepelende en toezichthoudende instanties, zoals 
de OVAM, Interafval en Fost Plus van goede kwaliteit zijn. Op 
regelmatige basis wordt er overlegd met deze organisaties om 
op inhoudelijk vlak de noden en behoeften te kunnen bespreken. 

Ibogem moet streven naar het bestendigen en uitbreiden van samenwerkingsverbanden met lokale en bovenlokale partners voor de toekomst.
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Doelstelling 9.1

Verpakkingen vermijden

Bij het aankopen van om het even welke goederen stellen 
we vast dat er altijd meer verpakking wordt aangebracht dan 
noodzakelijk is. De aard van de verpakking bestaat niet enkel uit 
plastic, maar ook uit karton, hout of metaal. 

Ibogem zal bij Fost Plus en de OVAM blijven aankaarten dat de 
verpakkingsproducenten naast hun producentenverantwoorde-
lijkheid ook aandacht moeten besteden aan het vermijden van 
overbodige verpakkingen met betrekking tot het hoofddoel van 
het product, zijnde consumptie.

Doelstelling 9.2

Ecodesign stimuleren

Om verpakkingen te vermijden en aan de uitputting van de 
primaire grondstoffen een halt toe te roepen, moeten de pro-
ducenten meer aandacht besteden aan ecodesign. Binnen de 
mogelijkheden zal Ibogem hier met andere partners verder 
onderzoek naar nastreven. 

Ibogem heeft niet de mogelijkheden om in het kader van een duurzaam milieubeleid en circulaire economie zelf voorwaarden op 
te leggen of de regels vast te leggen. Een aantal thema’s situeren zich voornamelijk op grotere schaal en binnen andere speelvelden. 
Ibogem en de gemeenten stellen een aantal bezorgdheden vast maar ervaren eveneens dat daarin verandering brengen niet moge-
lijk is op lokaal niveau. Toch wil Ibogem een rol spelen in het aankaarten van die bezorgheden bij de hogere overheden en een aantal 
knelpunten blijvend onder de aandacht brengen.



Meerjarenplanning

Omschrijving JAAR EUR

Wegmarkeringen RP Melsele 2020 8.000

Upgraden software RP 2020 25.000

Overkapping fietsenstalling KW 2020 12.000

Deuren inkom KW 2020 10.000

Aanpassingen RP Rupelmonde 2020-2021 715.000

Aankoop ophaalwagen 2021 200.000

Isoleren oppervlakteschil KW 2021-2022 55.000

Winkeloppervlakte KW vergroten 2021 85.000

Containers RP 2021 25.000
2022 25.000
2023 25.000
2024 25.000

Vervangen heftruck Melsele 2023

Aankoop verhakselaar groen 2020 15.000
2021 15.000
2022 15.000

MEERJARENPLANNING GROTE INVESTERINGEN
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Intercommunale voor huisvuilverwijdering van Burcht en omliggende gemeenten 
Opdrachthoudende vereniging beheerst door het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking


