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Jong geleerd is
oud gedaan!
Red de koe!
Limburg.net activeert de jongste Limburgers om afval te voorkomen
en beter te scheiden. Want jong geleerd, is oud gedaan! Aan de hand
van verschillende acties maken kinderen op een leuke en educatieve
manier kennis met afval. Sinds de start van onze scholenwerking,
informeerden we al meer dan 60.000 leerlingen.
NIEUW IN ONS AANBOD: RED DE KOE!
Koe Dagobert is ziek. De oorzaak? Mensen gooien
lege blikjes en andere rommel in de wei. Dat zwerfvuil
komt in het eten van Dagobert terecht. Zo worden
Dagobert en haar vriendjes ziek. Brik en Britt, onze
superhelden van de tweede graad, doen er alles aan
om Dagobert te redden. Samen met onze partner
Plattelandsklassen vzw gaan we ervoor. Ontdek het
verhaal van Brik, Britt en koe Dagobert op
www.limburg.net/reddekoe.
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Op onze schoonste site
ontdekt u nog meer tips en
nieuws over Limburg.net.
www.twitter.com/limburgnet
www.facebook.com/limburg.net
www.limburg.net
0800/90 720
Realisatie: Absoluut en Connect
VU: Limburg.net, Gouverneur Verwilghensingel 32, 3500 Hasselt
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SCHOLEN

ZWERFVUIL

Een aantal
opvallende cijfers
van het schooljaar
2015 – 2016
Dankzij onze scholenwerking staan scholieren stil bij het afval dat ze
dagelijks weggooien, zowel thuis als onderweg en op school. Al die
plastic flesjes, propjes aluminiumfolie en kleine koekverpakkingen maken
samen al snel een gigantische afvalberg. Door bewuster met afval om te
gaan, kunnen we samen met de scholieren die afvalberg bijna halveren.
Cijfers laten zien dat onze aanpak werkt.

klassen uit het middelbaar
ontdekten meer over afval
dankzij workshops,
quizzen en debatten

workshops werden er
georganiseerd over
kraantjeswater in het
secundair onderwijs

Een 1000-tal

leerlingen kregen een rondleiding van onze
parkwachters op het recyclagepark

Wat zijn de gevolgen van zwerfvuil?
SOCIAAL
1. 90% van de mensen
stoort zich aan zwerfvuil.
2. Zwerfvuil roept een
gevoel van onveiligheid
op. Bovendien is het
bewezen dat het ook
effectief criminaliteit in de
hand werkt.

112

3. Zwerfvuil trekt
ongedierte aan.

12.179

kleuterklassen maakten
kennis met Viesvuilland

Op straat, in de berm, in het park…
Overal vinden we zwerfvuil terug.
Met Straat.net steken Limburg.net
en de gemeenten de handen uit
de mouwen, en laten we zien dat
zwerfvuil niet kan. Zet alvast een rood
kruis in uw agenda op 17, 18 en 19
maart en maak je vereniging of school
warm om de handen uit de mouwen te
steken tijdens Straat.net 2017.

HOU JE STRAAT PROPER
EN JE VERENIGING OF SCHOOL BLIJ

93
104

Limburg.net en de
gemeenten gaan
resoluut de strijd aan
met zwerfvuil.

We-zijn-er-bijna-maar-nog-niet
helemaal-zonder-zwerfvuil-straat

kinderen uit de lagere school en 2.470
leerlingen uit het middelbaar namen deel
aan straat.net, onze zwerfvuilactie

4. Zwerfvuil zorgt ervoor
dat we minder kunnen
recycleren.

ECOLOGISCH
1. Zwerfvuil zorgt voor
water- en bodemverontreiniging.

ECONOMISCH
1. Het kost 10 euro per
inwoner per jaar om
zwerfvuil op te ruimen.

2. Het is schadelijk voor
dieren.

2. Zwerfvuil kan niet
gerecycleerd worden
en dat is een verlies van
grondstoffen.

3. Vuil trekt vuil aan.
Op plaatsen waar veel
zwerfvuil ligt, wordt
automatisch ook meer
zwerfvuil gestort. Dat
terwijl het meeste zwerfvuil heel traag of zelfs
helemaal niet vergaat.

3. Zwerfvuil storten en
betrapt worden, levert
een fikse boete op.
4. Een buurt vol zwerfvuil
ziet er allesbehalve
aantrekkelijk uit en dit
keldert de huizenprijzen.

5. Uit een onderzoek
van de VAB is gebleken
dat u in Vlaanderen
(in vergelijking met
Nederland) 31% meer
kans hebt om een lekke
fietsband te krijgen. Glas,
blikjes en ander afval op
de fietspaden zijn hier de
grote boosdoeners.

Oproep
Steekt u ook de handen uit de
mouwen tegen zwerfvuil? Hou
dan op 17, 18 en 19 maart 2017
samen met uw vereniging of
school enkele straten uit uw
buurt proper.

Zin om zelf aan de slag te
gaan met ons aanbod? Kijk op
www.limburg.net/aanbod-scholen
Meer info op
www.limburg.net/straatnet2017
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BV LOOPT MEE

Recycleren,
daar zit
muziek in.

“Het is de vreemdste vraag
die ik ooit gekregen heb: of
ik wel eens wilde meedraaien
in een recyclagepark. Maar
het was best tof. Leerrijk ook.
Wist jij dat ze gyprocafval
recycleren tot kalk voor
in de tuin? En dat isomo
grondstof oplevert voor in
champignonkwekerijen?
Ik niet!”

Mario Goossens,
drummer van
Triggerfinger, rolt
de mouwen op in het
recyclagepark van
Beringen.

Dag Mario, kom jij wel eens
in een recyclagepark?
“Ik heb een geweldige schoonvader
die meestal naar het recyclagepark
rijdt. Tegenwoordig heb ik wel wat afval
want we zijn thuis een studio aan het
bouwen. Voor de rest probeer ik zoveel
mogelijk afval te beperken.”
Onlangs draaide je een paar uurtjes mee in het recyclagepark
van Beringen. Hoe was dat?
“Boeiend. Die gasten kennen hun
vak. Ze zijn supervriendelijk, vrolijk en
behulpzaam. Ik mocht mee de bezoekers ontvangen aan de ingang.
Eén collega helpt je met je kaart in de
gleuf te steken, ondertussen wordt je
afval gewogen. Je wagen staat op een
weegbrug maar daar merk je niets van.
Afhankelijk van het soort afval, word je
naar de juiste sorteerplek verwezen. Dat
loopt heel vlot. In het park zelf helpen
twee toezichters de mensen verder. Ze
kijken of alles netjes verloopt en of er
geen afval per ongeluk in de verkeerde
container belandt. Dat heb ik ook een
tijdje mogen doen.”

“De toezichters in het park
maken mensen wegwijs en
helpen waar nodig.”

“Supervriendelijk, vrolijk en
gedienstig zijn die gasten van
het recyclagepark in Beringen.
En ze kennen hun vak.”

“Slordig met afval omspringen,
dat kunnen we gewoon niet
maken. Uiteindelijk is sorteren
maar een kleine moeite.”

Wat is je opgevallen?
“Dat het duidelijk snoeitijd is! (lacht)
En dat alles in zo’n recyclagepark heel
georganiseerd verloopt. Wegen en
registreren bijvoorbeeld gebeuren automatisch. De mensen die er werken, zijn
heel professioneel en echt begaan met
hun job. Wat een verschil met vroeger!
Ik herinner me dat ik als klein manneke
met mijn vader naar ‘het stort’ ging.
Afval scheiden, daar was nog geen

“In een recyclagepark begint het
tweede leven van jouw afval."
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BV LOOPT MEE

TIPS

“Je moet niet denken dat
sorteren geen zin heeft,
omdat ze alles achteraf
toch bij elkaar gooien.
Echt niet!”

5 tips:

Het recyclagepark, we vinden het
allemaal een nuttig iets. Maar een
bezoek mag absoluut niet te lang
duren. Met deze eenvoudige tips
spaart u heel wat tijd uit.

sprake van. Dat we tegenwoordig
wit en gekleurd glas apart houden, heeft echt wel een reden.”
Afval sorteren heeft dus effect?
“Zeker. Mensen moeten niet denken
dat dat geen zin heeft, omdat ze alles
achteraf toch bijeengooien. Echt niet.
Sorteren is nodig en belangrijk, want het
zorgt ervoor dat er meer gerecycleerd
kan worden. Als kleine mens kan je de
planeet niet redden, maar alles wat je
kán doen, moet je doen, vind ik. Het is
een kleine moeite.”
Loopt het overal even goed?
“Neen! Ik word een beetje boos als ik al
dat zwerfvuil in mijn straat zie. Zelf ben
ik veel op de baan. In mijn wagen wemelt
het van de plastic flesjes en papiertjes.
Maar om de zoveel tijd haal ik de rommel
eruit en doe die in de juiste zak. Klaar. Je
gooit zoiets toch niet op straat?”
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Een tip?
“Heel wat fracties kan je kosteloos naar
het recyclagepark brengen. Dus, wat
houdt je nog tegen? Van veel materialen
en onderdelen maken ze tegenwoordig
nieuwe producten. Petflessen worden
fleecetruien en drankkartons veranderen in eierdozen en omslagen. Chic
toch?”

Sorteer thuis.
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Wat u thuis al sorteert,
moet u op het park niet
meer bij elkaar zoeken.
Alles kan in één beweging
in de juiste container.
Lukt het niet om alles in
één keer naar het recyclagepark te vervoeren?
Breng dan eerst de ene
afvalsoort en daarna de
andere in plaats van heen
en weer te rijden met verschillende afvalsoorten. Dit
bespaart u tijd en geld.
02

Ben jij bewust met afval bezig?
“Niet meer dan de doorsnee-Vlaming
denk ik. We sorteren niet slecht in ons
land, maar het kan altijd beter. Minder
afval produceren, zou een goede zaak
zijn. Vroeger kocht ik bruiswater in
plastic flessen, tegenwoordig maak ik
zelf bruiswater in navulbare flessen. Alle
beetjes helpen.”

voor een vlotter bezoek
aan het recyclagepark

Wees lui.
Is het wel nodig om naar
het recyclagepark te gaan?
Waarom zou u naar het
recyclagepark rijden als u
afval zoals papier, karton en
pmd kunt meegeven met
de huis-aan-huisophaling?
“Ja maar ik vergeet altijd
wanneer ze het afval komen
ophalen.” Geen probleem,
daar dient de afvalkalender
voor. Ook op de website van
Limburg.net vindt u deze
data terug. Bovendien kan
u er via een aantal simpele
stappen de ophaaldagen
importeren naar uw agenda
op uw smartphone.

Ga naar een ander
recyclagepark.
Limburg.net beheert 24
recyclageparken in
Limburg en Diest. Wanneer
het recyclagepark in uw
gemeente beheerd wordt
door Limburg.net, heeft u
ook toegang tot alle andere
parken. Het is immers goed
mogelijk dat het park in
een naburige gemeente
minder ver rijden is.
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Juist ingeladen,
sneller uitgeladen.
Een bekend fenomeen: u
heeft een zak vol schoenen die in de kledingcontainer moet en die
container staat vooraan
op het park. Maar helaas …
de zak zit helemaal onderaan in de wagen onder
een stapel karton (en die
container staat natuurlijk op het einde van het
park). Bezint eer u begint
en stapel het afval op een
slimme manier in uw auto.
Denk er bovendien aan
om het afval met een zeil
af te dekken als u met de
aanhangwagen naar het
recyclagepark gaat.
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Ga tijdens de minder
drukke momenten.
Zaterdag is het vaak druk
op het recyclagepark. Als u
de mogelijkheid heeft, kiest
u er dus best voor om op
een ander moment te gaan.
Bovendien zijn de Limburg.
net-parken op donderdag
langer open.

Kijk hier waar de Limburg.net-parken
liggen en wanneer ze open zijn:
www.limburg.net/openingsuren-adressen

Bekijk hoe Mario een ochtend als
parkwachter beleefde in de video op
magazine.limburg.net/mario
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AFVALTIPS

KORT

Afvalvrij de
feestdagen door
Meer feest, minder afval.
1

2

CADEAUS DIE
NIEMAND WEGGOOIT
Geef een dagje survival
of een cursus ‘eetbare
planten zoeken’ cadeau.
Ook het organiseren van
een kerstkaraoke-avond
met vegetarische snacks
is een leuk idee. Een beleving is immers vaak nóg
leuker dan een pakje!

GERECYCLEERDE
GERECHTEN
Kook zonder afval en
gebruik alle onderdelen
van de ingrediënten.
Restjes van het brood
kunnen ’s avonds
zorgen voor smeuïge
hamburgers, maak
chips van gebakken
groenteschillen,
guacamole van
broccolistelen of bereid
een lekkere rijstpap
van de overgebleven
room en rijst.

3

ZUINIG STAAT GOED
Wist u dat er voor de
productie van een broek
10 000 liter water nodig
is? Ga voor duurzaam met
uw kerstoutfit en duik uw
kleerkast nog eens in. Een
kleurrijke knoop of broche
geeft een outfit meteen
een andere look! Koop een
tweedehands topstuk. Of
waarom niets lenen van
vrienden of familie?

4

SCHENKEN IS HIP
Schenk aan het goede
doel! De feestdagen zijn
het ideale moment om
even stil te staan bij anderen in de samenleving.
6

PORSELEIN
BRENGT GELUK
Wegwerpborden en
wegwerpglazen belasten
het milieu, maar zijn
ook minder mooi op uw
feesttafel. Bezoek een
tweedehandsbeurs of
kringwinkel en ga op
zoek naar het perfecte
porseleinen servies!
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De eindejaarsperiode komt
eraan en deze gaat vaak
gepaard met de nodige
feestjes. Gooi de kurken van
flessen wijn en champagne
niet bij het huisvuil, maar breng
ze naar het recyclagepark.
Kurken worden gerecycleerd
tot isolatiemateriaal. Ook het
restje kaars dat voor sfeer
en gezelligheid zorgde op het
feestje, kan naar het park
worden gebracht. Deze resten
worden gerecycleerd tot
nieuwe kaarsen.

AFVALKALENDER

2017

MET ALLES WAT
U NOG NIET WIST
OVER AFVAL

Nieuw: waterproeverij in uw bedrijf

5

IEDEREEN INPAKKEN, DOE JE ZO
Vaarwel cadeaupapier! Pak uw
cadeaus in met een gekleurde doek
volgens de Japanse Furoshikimethode. Hiernaast vindt u een
stappenplan voor een rechthoekig
pakje.

Kurk en kaarsen

Pak uit met nog meer indrukwekkende
verpakkingen. Leer ze allemaal op
magazine.limburg.net/inpaktips

Organiseer een waterproeverij in uw bedrijf om uw
medewerkers ervan te overtuigen om kraantjeswater te
drinken. Kraantjeswater is goedkoop, milieuvriendelijk
en altijd voorradig. Samen met uw collega’s kunt
u ‘blind’ proeven van allerlei soorten flessenwater
én kraantjeswater. Kan het flessenwater van het
kraantjeswater onderscheiden worden? Welk water
is het lekkerst? Meer informatie ontdekt u op
www.drinkraantjeswater.be. Wedden dat
kraantjeswater als winnaar uit de bus komt? De actie
loopt van 16 november 2016 tot 28 februari 2017. Snel
aanvragen is de boodschap.

Breng uw bladafval gratis
naar het recyclagepark!
Heeft uw gemeente
de uitbating van
het recyclagepark
aan Limburg.net
overgedragen? Van
1 november 2016
tot 31 januari 2017
kunt u dan gratis uw
bladafval naar een
Limburg.netpark brengen. Het
moet wel gaan om
zuiver bladafval
van bomen op het
openbaar domein.
Zorg ervoor dat het
niet gemengd is
met ander groenafval, zoals snoeihout of ander fijn tuinafval.
Verzamel al het bladafval in een bak of zak, breng dit naar het
recyclagepark en druk op de knop ‘bladafval’.
Wist u trouwens dat bladafval ook een prima isolatielaag
vormt voor plantjes? U kan het dus ook gewoon laten liggen.
Zeker nu de winter voor de deur staat!
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Groter is beter
De nieuwe afvalkalender
komt eraan
2017 komt om de hoek kijken, wat
betekent dat wij druk in de weer zijn
met de nieuwe afvalkalender. Hou
eind december uw brievenbus in
de gaten want de afvalkalender is
helemaal vernieuwd! Zo is het formaat
groter, om alles beter te kunnen
lezen en voorzien we handige tips en
weetjes. Bekijkt u de kalender liever
digitaal? Raadpleeg hem dan online of
integreer de ophaalmomenten in uw
smartphone-agenda.

Zet de ophaaldata van uw gemeente in uw
agenda via www.limburg.net/afvalkalender

10 JAAR LIMBURG.NET

TOT OP HET BOT

Limburg.net,
al 10 jaar tot uw dienst.
In 2006 zijn de drie Limburgse
afvalintercommunales gefusioneerd
tot Limburg.net.

21

100

BERT DE SOMVIELE
Directeur Bos+

Wist u dat:
ANTWOORD

24

recyclageparken
worden al uitgebaat
door Limburg.net en op
termijn willen we alle
Limburgse recyclageparken beheren.

inwoners van Limburg en Diest
zijn ‘klant’ van Limburg.net en
daarmee zijn we de grootste
afvalintercommunale van
Vlaanderen.

HOEVEEL HECTARE
CO2-BOS HEEFT
LIMBURG.NET IN 15 JAAR
TIJD AL AANGEPLANT?

samentuinen, waar samen tuinieren een
feest is, met oog voor het milieu.

medewerkers staan iedere
dag voor u klaar om het afval
op te halen, advies te geven
op de recyclageparken of uw
vragen te beantwoorden.

890.000

VRAAG

467.000

Limburg.net promoot al
jarenlang het houden van
kippen. Zij eten gemiddeld 467.000 kg afval per
jaar op!

En wat brengt de toekomst? Minder afval, nieuwe recyclagemethoden en
natuurlijk een Limburg.net dat ten dienste staat van u. Bekijk ons filmpje op
magazine.limburg.net/10jaar en werp samen met ons een blik op morgen.
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220.000
ton glas wordt gemiddeld per jaar ingezameld
via glasbollen en het
recyclagepark.

50 hectare. Limburg.net
gaat resoluut voor een
klimaatneutrale werking.
Door nieuwe bossen
te planten in Limburg
compenseren we voor de
CO2-uitstoot die afvalverwerking onvermijdelijk
met zich meebrengt.
Die bossen komen tot
stand dankzij een vlotte
samenwerking met
BOS+. Dit is een Vlaamse
organisatie die zich onder
andere bezighoudt met
het bosbeleid in Vlaanderen.
Bert De Somviele, directeur van BOS+, getuigt:
“Onze samenwerking
met Limburg.net is een
van onze langstlopende.
In de 15 jaar dat we
samenwerken, hebben
we al meer dan 100.000
bomen geplant. Intussen
is het 10de CO2-bos in
Houthalen-Helchteren
een feit. Ook de komende
jaren zijn er nog heel
veel mogelijkheden om
dit project in Limburg
en Diest uit te breiden.
En dat is een verhaal
dat we graag samen
met Limburg.net blijven
schrijven.”

Bossen ziektes en
plagen kunnen reguleren? En daar zullen
onze landbouwers
maar al te blij mee zijn.
Zij zien immers meer
dan eens hun volledige oogst verloren
gaan door een ziekte
of plaag. Maar doordat
bossen een evenwichtig ecosysteem hebben, fungeren ze als
de ideale bescherming
tegen deze schadelijke
plagen.

Kinderen die vaak in
de natuur of het bos
spelen over het algemeen gezonder zijn?
Ze hebben een beter
uithoudingsvermogen
en motoriek en hebben
minder aandoeningen
aan de luchtwegen.
BOS+ speelt hier al jaren op in en ontwikkelt
leerpakketten, spellen
en ander educatief
materiaal.

Bossen per hectare
enkele tientallen tot
honderden kilogram
fijn stof uit de lucht
kunnen halen? Midden
in het bos ademt u
dus zuiverdere lucht in
dan midden in de stad.
Daarom zijn groene
elementen (zoals parken en lanen) van groot
belang in steden en
dichtbevolkte gebieden.

De Limburgse CO2-bossen verspreid
liggen over heel Limburg? De Rode Bron
in Lommel, het Luciebos in HouthalenHelchteren en het Schabos in Hoeselt zijn
er maar enkele van.

Meer info over BOS+ en haar werking
vindt u op www.bosplus.be
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Bomen de atmosfeer
koeler kunnen maken?
En dit is uiterst nuttig
in een tijd waarin
de aarde warmer en
warmer wordt. Bomen
halen warmte uit de
lucht en gebruiken die
voor het
fotosynthese-proces.
Hierdoor wordt de
luchttemperatuur
lager.

HEEFT U NOG
EEN VRAAG?
In elke editie van het Schoonste Magazine van ’t land beantwoorden wij een vraag van
een geïnteresseerde burger.
Heeft u nog een vraag of wilt
u graag meer informatie over
een bepaald topic?
Stuur dan een e-mail naar
communicatie@limburg.net
en misschien wordt uw onderwerp de volgende keer tot op
het bot uitgezocht.

GLASBOLLEN

SLUIKSTORTEN
IS STRAFBAAR
OOK AAN DE
GLASBOLLEN

Het nut van de glasbol
glashelder uitgelegd.
Een bokaal of fles bestaat voor 40% uit
gerecycleerd glas. Bij gerecycleerd glas
is er 25% minder energie nodig dan bij de
productie van nieuw glas. Glas recycleren
is dus echt de moeite! Alvast drie verrassende weetjes over glas.

Sluikstorten aan de glasbol kan u tot 2.000 euro
kosten. Hou het proper rond de glasbol.

Waarom mogen kristal, ruiten, keramiek
en ovenschotels niet in de glasbollen?
Deze materialen hebben een hogere smelttemperatuur dan
flessen en bokalen. Als er bijvoorbeeld porselein en aardewerk in
de glasbol wordt gegooid, zal dat niet volledig smelten en zorgt
dat voor stukjes in de gesmolten glasmassa. Dit vermindert de
kwaliteit van het gerecycleerd glas.
Waarom wordt gekleurd en wit glas
apart ingezameld in de glasbollen?
Men kan geen wit glas maken van gekleurd glas en net daarom
is het belangrijk om de twee soorten gescheiden te houden. Dit
zorgt namelijk voor energie- en grondstoffenbesparing.

Afval achterlaten naast de glasbol
is sluikstorten.
Dit kan u een GAS-boete van uw gemeente
kosten. Vermijd deze boete en kom voorbereid
naar de glasbol. 5 tips:
1. Check vooraf wat wél en niet in de glasbol mag.
2. Schroef de doppen en deksels thuis al van de
potjes en flessen en gooi deze thuis in de
juiste zak.
3. Vervoer uw glas in een herbruikbare bak.
4. Neem kartonnen dozen en plastic zakken terug
mee naar huis.
5. Gebruik de glasbol niet om grofvuil achter te
laten. Dat komen we op aanvraag bij u thuis
ophalen.
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Waarom mogen er geen deksels en doppen
op de flessen en bokalen blijven?
Deksels en doppen worden van verschillende materialen
gemaakt: kurk, plastic, metaal … Als u deze in de glasbol gooit,
bemoeilijkt dat het recyclageproces wat kan leiden tot productiefouten.

Wilt u weten wat er gebeurt met uw glas nadat
u het in de glasbollen hebt gedeponeerd? Bekijk het filmpje op magazine.limburg.net/glas

15

LIMBURG
DOET

LOKAAL NIEUWS

GOED

Bent u lid van een Limburgse
organisatie die innoveert met
afval en dus een duurzaam
steentje bijdraagt?
Wie weet tonen we uw verhaal
in onze volgende editie.
Geïnteresseerd? Stuur een
mailtje naar communicatie@
limburg.net.

Nieuw bij Limburg.net

Wat gebeurt er in
uw gemeente?

Cohousing,
het wonen van
de toekomst

HOESELT
— Limburg.net investeert al jaren
in projecten rond samen tuinieren.
Met de opening van de Samentuin
De Kluis in Hoeselt is intussen al de
21ste samentuin dankzij de steun
van Limburg.net tot stand gekomen.
Op de prachtige locatie van de Kluis
van Vrijhern kunnen 10 gezinnen
hun eigen stukje tuin bewerken
volgens ecologische principes.
In de loop van 2017 staan er nog
samen-tuinen in Bilzen, Riemst,
Tongeren en Hamont-Achel op de
planning.

LOMMEL
— Sinds begin april haalt Limburg.
net in Lommel vijf verschillende
fracties (huisvuil, pmd, groenafval,
zachte kunststoffen en textiel) in
één dag op. Dit kadert binnen het
proefproject optimo. Het idee achter
optimo is eenvoudig: verschillende
soorten zakken met een afvalwagen
ophalen om ze achteraf opnieuw
te scheiden voor verwerking.
Praktischer en ook
beter voor het milieu!
De inwoners van
Lommel werden onlangs voor de eerste
keer bevraagd over
optimo en de resultaten waren alvast
positief. Meer info
op www.lommel.
proefproject.be.
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Cohousing

De behoefte aan meer contact met buren en
een toenemend milieubewustzijn maakt dat
mensen openstaan voor andere woonvormen.
Bij cohousing bewonen verschillende gezinnen
zelfstandige wooneenheden maar hebben ze
daarnaast uitgebreide gemeenschappelijke
ruimtes zoals een keuken, eetzaal, kinderspeelruimte en wasserette. Door kleiner en
dichter bij elkaar te wonen, kan men duurzamer
omgaan met ruimte en grondstoffen.

Cohousing wint de laatste
jaren aan bekendheid én
fans. In de zoektocht naar
een schone en duurzame
woon- en leefomgeving
is een groepje in Limburg
een platform gestart voor
cohousing-projecten in onze
provincie. Bij deze vorm van
wonen deelt u met een groep
gelijkgestemden belangrijke
woonvoorzieningen onder de
visie ‘less house, more home’.
En zij zijn niet de enige
enthousiastelingen.

Duurzaam wonen is een passie
Initiatiefneemster Jessica Sannen (29) uit Beringen getuigt: “Wonen en dan vooral duurzaam
wonen is al jaren een passie. Terwijl mijn leeftijdsgenoten huizen kopen en bouwen, ligt voor
mij de nadruk op iets anders. Ik wil reizen en dat
staat voor mij gelijk aan goedkoper en kleiner
wonen. Daarnaast is een duurzame leefomgeving met veel aandacht voor een bedachtzaam
gebruik van grondstoffen ook enorm belangrijk
voor mij. Cohousing is dan de ideale oplossing."

Tegoedzakken?
Heeft u uw tegoedzakken voor
2016 nog niet opgehaald? U heeft
nog de kans tot 31 december
2016. Op mijn.limburg.net kan
u controleren of u uw tegoed al
heeft afgehaald. Vergeet zeker uw
elektronische identiteitskaart (eID)
niet mee te brengen. Zo weet men
meteen op hoeveel zakken u nog
recht heeft.
Vind het antwoord op
al uw vragen op
magazine.limburg.net/
tegoed

Wie doet er mee?
"Samen met ons werkgroepje Cohousing
West-Limburg zijn we op zoek naar enthousiastelingen die mee in het deelwoon-verhaal willen
stappen.”
Heeft u nog een beetje moeite om te wennen aan het idee om een keuken te delen
met uw buren? Niet erg, er zijn genoeg
andere dingen die u al eenvoudig kunt toepassen. Denk hierbij aan het delen van een
krantenabonnement of een auto.

Meer weten over cohousing
in Limburg? Of zin om zelf
in een project te stappen?
Bezoek dan zeker de site via
www.cohousinglimburg.be
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AFVAL HELPT

Textiel
van
a tot z
Drie redenen waarom u zeker eens
moet surfen naar mijn.limburg.net
1. U moet slechts eenmalig registreren met de eID.
Limburg.net vraagt bij
het eerste bezoek op
mijn.limburg.net om u te
registreren via de elektronische identiteitskaart
(eID). Dit om zeker te
zijn dat u effectief bent
wie u beweert te zijn.
Daarna ontvangt u een
paswoord en heeft u uw
eID-lezer niet meer nodig.
U gebruikt uw eID ook om
online een belastingaangifte te doen, dus u
heeft er vast wel eentje
in huis!

2. Alle belangrijke
afvalinformatie op een
overzichtelijke pagina.
Mijn.limburg.net is het
portaal om alles wat uw
huishoudelijke afvalstoffen betreft van
dichtbij op te volgen.

3. Alle informatie is
gepersonaliseerd.
Aangezien mijn.limburg.
net werkt met een loginsysteem, onthoudt het
uw gegevens. Zo krijgt
u enkel de informatie
te zien voor uw situatie.
Brengt u uw afval naar
een Limburg.net-park?
Dan ziet u hoeveel afval u
tijdens een bezoek heeft
afgeleverd en of u nog
een openstaande schuld
heeft. Wordt er in uw
gemeente gewerkt met
een tegoed huisvuil? Dan
kan u hierover op mijn.
limburg.net de stand van
zaken nakijken.

Tip 1
Kleding, huishoudlinnen
(zoals badhanddoeken
en keukenhanddoeken),
beddengoed, handtassen,
oude schoenen en
lederwaren horen bij
textiel en mogen dus in
de textielcontainer.

Tip 2
Matrassen, elektrische
dekens, kussens en
tapijten horen niet bij
textiel. Breng deze naar
het recyclagepark.

Sinds juni 2016 steekt het beleid
rond textielcontainers in een nieuw
jasje. Een ideale gelegenheid om alle
sorteerregels nog eens op te frissen!
Vereenvoudigd beleid sinds juni 2016
In juni heeft Limburg.net haar beleid voor
textielcontainers aangepast. In iedere deelnemende
gemeente is er nu één organisatie verantwoordelijk voor
de containers. De gemeenten worden samengevoegd
in verschillende regio’s zodat de vrachtwagens minder
kilometers moeten rijden. En dat is natuurlijk beter voor
het milieu.
In sommige gemeenten komen de containers
op nieuwe locaties terwijl in andere een aantal
containers verdwijnen. Het aandeel containers
waarvan de opbrengst naar sociale projecten gaat,
blijft behouden. Zo steunt u met uw textielinzameling
bijvoorbeeld Curitas, Salvatoriaanse Hulpactie, VICT en
Wereldmissiehulp.

De inhoud van de textielcontainer
wordt gesorteerd: het bruikbare
textiel krijgt een tweede leven op de
tweedehandsmarkt. Wat niet in optimale
conditie verkeert, wordt gebruikt als
vullingen voor kussens en matrassen.
Ook in de tapijt- en papierindustrie
hergebruiken ze textiel.

Benieuwd? Ga naar
mijn.limburg.net
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Tip 3
Bindt schoenen samen
om speurwerk te
voorkomen.

Tip 4
Stop alles in een
gesloten, waterdichte
zak om beschadiging
te vermijden.

Tip 5
Zorg ervoor dat
alle textiel droog en
proper is.

DE WEEK VAN DE
AFVALOPHALER
Bedankt om uw afval elke week
correct buiten te zetten. Ook al is dat
soms lastig.
Voor de afvalophalers die uw afval in
weer en wind ophalen, is het soms nog
lastiger.
Daarom is het van 21 tot 25 november de
Week van de Afvalophaler. Het moment
om uw ophalers eens te bedanken.

Ook de medewerkers van het
recyclagepark krijgen graag
een merci.
Wedstrijd

Win 5 Logeren
in Vlaanderen
Vakantiecheques t.w.v.
150 euro
Weet u hoe u uw afval correct buiten zet?
Doe mee aan onze wedstrijd en maak kans op
5 Logeren in Vlaanderen Vakantiecheques ter
waarde van 150 euro. Zo kunt u checken of de
rest van Vlaanderen even proper is als Limburg!
Wat moet u doen?
• Surf snel naar magazine.limburg.net/wedstrijd.
• Beantwoord de vraag en de schiftingsvraag.
En wie weet vertrekt u binnenkort lekker dichtbij
op vakantie.
Beantwoord de vraag op
magazine.limburg.net/wedstrijd
en win één van de vijf vakantiecheques

De wedstrijd loopt tot 23 december 2017
dus wees er snel bij!

