green event: uitleenmogelijkheden

Afvalarme evenementen
Sinds enkele jaren is onze gemeente uitleenpunt voor het project ‘Green Events’ van de
afvalintercommunale IVM. Organiseert je school een schoolfeest? Dan kan je bij de dienst
afvalbeheer terecht voor het ontlenen van:
 herbruikbare bekers,
 vaatwasser,
 tent,
 afvaleilandjes,
 spandoeken,
 en/of verzamelbakken voor de gebruikte bekers.
Verenigingen of instellingen kunnen het materiaal gratis ontlenen. Er wordt wel een
waarborg gevraagd voor het ontleende materiaal. Die krijg je terug wanneer je het materiaal onbeschadigd terugbrengt en de ontleende bekers netjes afwast en afdroogt.
Omdat ook andere IVM-gemeenten en hun verenigingen materiaal kunnen ontlenen, dien
je best minstens 3 weken op voorhand een aanvraag in via het formulier dat je kan downloaden op de gemeentelijke website.
De herbruikbare bekers zijn gemaakt uit polycarbonaat en zijn zeer duurzaam. Ze
kunnen niet breken, waardoor ze veel veiliger zijn dan glazen en waardoor ze vooral een
milieuvriendelijk alternatief zijn voor wegwerpbekers. Door zo’n bekers gratis aan te bieden, willen IVM en de gemeenten de afvalberg op evenementen aanzienlijk doen minderen.
Communiceer wel goed met de deelnemers dat je met herbruikbare bekers werkt. Anders
zouden ze de bekers bij het restafval kunnen gooien. Je kan ook spandoeken ontlenen om
het inzamelpunt voor de gebruikte bekers aan te duiden.
Voor de afvaleilandjes kan je evenementenzakken aankopen bij de dienst
afvalbeheer. Een evenementenzak kost 5 euro en er zitten 20 evenementenzakken van 240
liter op een rol. De volle zakken mogen maximaal 30 kg wegen en mogen meegegeven
worden met de gewone huisvuilophaling. Tip: hou bij het inplannen van je activiteit rekening met de ophaaldata vermeld op de afvalkalender als het
moeilijk is om het afval tijdelijk te stockeren.
Meer info:

www.ivmmilieubeheer.be en doorklikken naar Green Events
www.merelbeke.be/wonen-en-mobiliteit/afval/afval-voorkomen/afvalarmeevenementen
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Dienst afvalbeheer is gehuisvest nabij het
recyclagepark Hollebeek. Je kan bij de dienst
terecht voor informatie over hoe afval te voorkomen en over
afvalverwerking.

Praktische afspraken
De les ‘Maak kennis met het recyclagepark’ en
‘Kriebelbeestjes’ wordt gegeven door de
gemeentelijke natuur- educatief medewerker.
Je kan de les aanvragen door de dienst milieu en
natuur (natuureducatie@merelbeke.be - 09 210 32 72) te
contacteren.

