Bereid je voor op stormweer.

ZANDZAKJES
BIJ NOODWEER
voor particulieren en verenigingen

Noodweer afgekondigd?
Bereid je dan goed voor.
Daarom stelt hulpverleningszone Fluvia aan particulieren en verenigingen uit haar werkingsgebied - behalve in
gemeente Ledegem - op de recyclageparken in de gemeenten Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Kortrijk, Kuurne,
Menen, Spiere-Helkijn, Waregem, Wielsbeke, Wevelgem en Zwevegem gratis zandzakjes ter beschikking om zich te
wapenen bij aangekondigd noodweer. Bij Lendelede moet je bij de technische dienst zijn. Ook in het Imogrecyclagepark van Kruishoutem liggen er zandzakjes ter beschikking.
Hiervoor wordt samengewerkt met de afvalintercommunales Imog, IVIO en Mirom-Menen.

WAAR EN WANNEER OPHALEN?

RECYCLAGE?

De zandzakjes zijn beschikbaar tijdens de openingsuren
op de (intergemeentelijke) recyclageparken. Er ligt
sowieso ook een voorraad in Imog Moen en in Imog
Harelbeke waar elke particulier of vereniging uit de Imogregio welkom is.

Het zand is verpakt in een plastiek zak. Zolang deze niet
gescheurd is, kan je het zandzakje hergebruiken mits een
goede stockage. Hou hierbij de zandzakjes maximaal
droog.

De zandzakjes zijn beschikbaar op het niet-betalend
gedeelte van het recyclagepark. Registratie gebeurt via
het Diftar-weegsysteem met behulp van je identiteitskaart.

Raadpleeg de Sorteerwijzer van de afvalintercommunale
als de zandzakjes niet meer geschikt zijn voor hergebruik.

Eén zakje weegt ongeveer zeventien kg.

AANTALLEN?
De zandzakjes stellen we gratis ter beschikking voor
particulieren en verenigingen. Het is echter niet de
bedoeling om tientallen zakjes te hamsteren. We willen
graag heel wat mensen uit de nood kunnen helpen.
Daarom registreren we alles via het Diftar-systeem.
We beschikken op elk recyclagepark over een voldoende
voorraad. Toch kan het zijn dat we bij grotere stormen
moeten doorverwijzen naar Imog Moen of Imog Harelbeke.

Niet voor metselwerk, vullen zandbakken, ... of voor
massaal gebruik door een professionele organisator/
tentenbouwer. Enkel bestemd voor particulieren en
verenigingen.

Goed stapelen zorgt ervoor dat de zandzakkenmuur niet
gaat schuiven of dat er kieren ontstaan waardoor het
water kan doorbreken.
1. Leg de zandzakken op een gladde ondergrond. Dit
betekent dat je ervoor zorgt dat de grond vrij is van
stenen, takken, etc.
2. Voor de onderste laag is het in het geval van
waterkering van belang om de sluiting/opening van de
zandzakken van het water af te leggen. Leg de sluiting
dus richting de droge kant!
3. Leg de zandzakken stevig neer. De zandzakken
moeten goed aansluiten met de ondergrond of andere
zandzakken.
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4. Leg de zandzakken steensgewijs neer. Zorg ervoor
dat de zandzakken overlappend geplaatst worden.
Doordat een deel van de zandzak over de ander valt,
worden kieren en tussenruimten voorkomen.

