Wijk- of groepscomposteren
Wil je met een groep van minimum 5 gezinnen gezamenlijk composteren?
Dan kan MIROM hiervoor financiële ondersteuning bieden, want vanuit het
afvalpreventiebeleid heeft MIROM als doelstelling om het thuiscomposteren te promoten.
MIROM wil initiatieven zoals samen tuinieren of andere wijk- of groepsprojecten waarbij
mensen samen dingen doen in hun buurt financieel ondersteunen wanneer ze beslissen
om gezamenlijk te composteren.
Schoolcomposteren
Scholen die willen starten met het composteren van het groente- en fruitafval afkomstig
van de leerlingen en eventueel de schoolkeuken en die de ruimte hebben om een
compostvat of een compostbak te plaatsen kunnen hiervoor bij MIROM terecht. Het
compostvat of de compostbak blijft eigendom van MIROM. De school ontleent het vat of
de bak tot ze ermee willen stoppen.
Burgers, organisaties, verenigingen en instellingen
Burgers, organisaties, verenigingen en instellingen die samen willen composteren op een
gezamenlijk perceel of openbaar perceel, krijgen na goedkeuring 3 compostbakken aan
de helft van de prijs ter beschikking.
Voorwaarden:
minimum 5 gezinnen
 het composteren gebeurt op een gezamenlijk of openbaar perceel waartoe de
eigenaar de toestemming heeft gegeven
 minimum 2 aanspreekpunten in de groep die het compostproject opvolgen
 één of enkele personen die aan het initiatief deelnemen moeten een compostcursus
volgen
 de groep kan aantonen dat ze over voldoende compostmateriaal beschikt
(hakselhout, snoeihout of ander bruin materiaal en groente- en fruitafval). Indien dit
niet ter plaatse aanwezig is, kan de groep advies vragen bij de milieudienst.
 MIROM bekijkt of het wenselijk is om een compostmeester te betrekken bij de opstart
Inlichtingen?
Surf naar www.mirom.be voor het volledige reglement en het inschrijvingsformulier.
In de bovenbalk selecteert u de rubriek "Thuiscomposteren en minder tuinafval"'
In de pagina van deze rubriek selecteert u links onder "Composteren" de rubriek
"Wijk-en groepscomposteren"
Telefoon: 051 26 03 10 of 0478 35 31 32 (mevr. Goedele Osaer)
Het reglement is ook beschikbaar via de stedelijke milieudienst 050 22 11 39 of
milieuambtenaar@torhout.be

