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Voorwoord

Week van de Zee

Zwerfkatten
De voorbije jaren is de groei van de
zwerfkattenpopulatie, op bepaalde plaatsen
in Bredene, sterk toegenomen. In het budget
2008 zijn centen voorzien om nog dit jaar,
door middel van een sterilisatiecampagne,
deze problematiek een halt toe te roepen.
De enige manier om de groei van zwerfkatten
aan banden te leggen, is voorkomen dat
er te veel kittens geboren worden. Dit kan
door middel van sterilisatie of castratie.
Een zwerfkattin en een zwerfkater kunnen
immers samen over een periode van amper
4 jaar voor een nageslacht van meer dan
20.000 katten zorgen ! Reden genoeg om
hier iets aan te doen.
Het probleem van zwerfkatten lost zichzelf
niet op, maar wordt integendeel alleen erger
als we er niets aan doen. De overpopulatie
van (zwerf)katten brengt, afgezien van veel
dierenleed (ontbering, ziekte) heel wat
hinder mee voor de bevolking: geurhinder
Yannick Wittevrongel
Gemeentesecretaris

door het ‘sproeien’ van katers, uitwerpselen,
lawaaihinder van ‘verliefde’ katers,
verwilderde katers die gewone huiskatten
aanvallen, enzovoort. De meest efficiënte en
diervriendelijkste manier om het probleem
duurzaam op te lossen is het opstarten van
een sterilisatiecampagne.
We moeten er ook voor zorgen dat er geen
zwerfkatten meer bijkomen. Want tussen de
vele zwerfkatten zitten er ook nakomelingen
van gewone huispoezen. U kan dus ook uw
steentje bijdragen door uw eigen huiskat
onvruchtbaar te laten maken. Dat heeft voor
uw dier zelf ook voordelen en helpt om de
aangroei van het aantal zwerfpoezen te
verminderen.
U kan ons steeds
doorgeven waar er in de
gemeente zwerfkatten
voorkomen.

Erwin Feys
Schepen van Milieu

Aanwerving milieuwerkers

Op zondag 4 mei a.s.
zijn er in het kader van
Week van de Zee
in Bredene enkele
leuke activiteiten
op het strand, ter
hoogte van de
beachclub Twins. Je
kan er met de ganse
familie vanaf 10.00
uur (tot 12.00 uur) terecht
voor demonstraties garnaalkruien, waarna er
garnalen en droogvis wordt uitgedeeld.
In de tent van de Week van de Zee (op
het strand) kan je ook meedoen aan een
fotoquiz over strand en duinen, er is een
schelpententoonstelling én een strandlabo
(waar het rijke leven van de zee onder loep
wordt genomen). En speciaal voor de kleintjes:
ter plaatse worden vogeltjes gemaakt uit
schelpjes, en die mag je gratis mee naar huis
nemen! Ook is er voor iedereen een lekker
walviskoekje voorzien! Om 10.00 en 11.00 uur
start een strand- en duinenwandeling, begeleid
door één van de gidsen.
Zondag 4 mei 2008, 10- 12 uur, Strandpost 1
Meer weten ?
dienst toerisme – T: 059/56 19 70
E: toerisme@bredene.be

Het gemeentebestuur werft voor het milieuteam opnieuw
milieuwerkers aan voor de maanden juli en augustus
(tewerkstelling gedurende 14 dagen). Alle inwoners
van Bredene die in 1992 geboren zijn, komen voor deze
tewerkstelling in aanmerking. Kandidaten moeten deelnemen
aan een voorbereidende cursus en een praktische proef
afleggen. Een sollicitatieformulier kan verkregen worden bij
de personeelsdienst op het gemeentehuis (tel. 059/33.91.91)
of via de website : www.bredene.be/aanwervingen. De
kandidatuur moet ten laatste op zaterdag 14/04/2007
ingediend worden bij het college van burgemeester en
schepenen, Centrumplein 1 - Bredene. 

Vanaf 1 april a.s.
is het containerpark op woensdagavond
opnieuw geopend tot 18u30.

Composteren : zo ga je te werk !

Inzameling grof huisvuil

Zelf composteren is helemaal niet moeilijk en met wat hulp voor
iedereen te realiseren. Afhankelijk van de grootte van je tuin, kies
je een systeem van thuiscomposteren. Gezinnen met een kleine tuin
gebruiken best een compostvat. Als je een grote tuin hebt, kan je
beter kiezen voor een compostbak of een composthoop. Voor dode
bladeren en grasmaaisel is een
draadbak eerder aangewezen.

Met het meeste afval kan men terecht op het containerpark waar
het in de juiste container moet worden gedeponeerd. Dit maakt de
recyclage van het afval mogelijk. Niet iedereen kan echter zijn of haar
afval individueel naar het containerpark brengen. Daarom worden
ophalingen “op aanvraag” georganiseerd.

Zoek voor je compostproject
in je tuin een plekje met een
onverharde ondergrond, dat
enkele uren (ochtend)zon
krijgt.
Plaats het compostvat op
een
zevental
betonnen
trottoirtegels waartussen je
enkele centimeters ruimte
laat zodat het compostvat
niet inzakt en voldoende
verluchting krijt.
Leg
onderaan op de bodemplaat
van het vat een dikke laag luchtig
materiaal : houtsnippers, fijne takjes,
houterige stengels van vaste planten, dennennaalden, …
Nu kun je beginnen met de verwerking van je tuin- en
keukenresten.

Enkele vuistregels :

Door wie ?
De ophalingen van grof vuil gebeuren niet meer door het gemeentebestuur, maar door het IVOO.
Welk afval ? Welk afval niet ?
Al het afval waarmee U ook op het containerpark terecht kan.
• het afval waarvoor reeds een huis-aan-huis ophaling bestaat
(papier/karton en PMD)
• rubberbanden waarmee je bij een verkoper of op het
intercommunale containerpark terecht kan.
• bouwafval zoals lavabo’s, WC-potten, stenen, golfplaten…
dat enkel tegenbetaling kan afgegeven worden op het
containerpark.
• KGA, dat om praktische redenen enkel op het containerpark
terecht kan.
• bedrijfsafval
Welke beperkingen ?
• te grote of te zware stukken dienen eerst verkleind te worden tot
stukken van max. 50 kg zodat ze door 2 personen kunnen geladen
worden op een vrachtwagen
• max. 2m3 per ophaalbeurt. Voor grotere hoeveelheden moet men,
zoals dat nu reeds het geval was, een privé-ophaler contacteren.

• Zorg voor een goede afwisseling van “bruin” en “groen”
materiaal : groen materiaal heeft weinig structuur, maar een hoog
vochtgehalte (vb. gras en groenteresten). Bruin materiaal is droog
en stug, maar zorgt voor structuur (bv. stro en houtsnippers).

Wat gebeurt er verder met de ingezamelde afvalstoffen ?
De ophaler zorgt ervoor dat deze zoveel mogelijk worden gesorteerd
op het intercommunaal containerpark. Daarna worden ze afgevoerd
naar recyclagebedrijven. Enkel de restfractie wordt verbrand in de
huisvuilverbrandingsinstallatie van de IVOO.

• Vermijd grote hoeveelheden van eenzelfde materiaal. Snij grof
materiaal (vb. koolstronken, preibladeren, volledige uien en
uitgeperste, halve sinaasappels) in kleinere stukken.

Wanneer ?
De ophaling gebeurt in 2008 nog op volgende data :

• Niet of moeilijk composteerbare materialen zijn : beenderen,
visgraten, gekookte of gebakken etensresten, uitwerpselen,
luiers, zand, stof, kattenbakvulling, vogelkooikorrels, houtskool
en as uit de open haard.
• Gebruik wekelijks de beluchtingsstok in het compostvat. Prik hem
op een vijftal plaatsen in het composterend materiaal, draai een
kwartslag en trek hem weer naar boven. Zo maak je schouwen
waardoor de lucht bij de zuurstofminnende compostorganismen
komt.
• Zorg voor voldoende vocht en zuurstof, maar laat het
composterend materiaal niet te nat worden.
• Als het vat bijna vol is, moet je het “omzetten”. Verwijder de
romp van het vat en leg het deel van de compost waarin nog
veel wormen actief zijn opzij. Verteerde compost kun je meteen
gebruiken. Het resterende materiaal meng je grondig dooreen
en breng je opnieuw in het vat. Vergeet niet eerst opnieuw een
laag luchtig materiaal op de bodem te leggen. 

donderdag 24/04/2008
donderdag 26/06/2008
Hoeveel kost een ophaling ?
• gewoon tarief : 10 euro
• tarief voor personen die het WIGW-statuut genieten : 5 euro
Hoe aanvragen ?
Minstens 1 week vóór de ophaaldatum. Bel tussen 9 en 12 uur naar de
IVOO. 059/55.27.30 of mail naar ivoo@ivoo.be.
Ook de betaling moet tenminste 1 week voor de ophaling op het rekeningnummer 091-0006508-38 worden gestort.
KRINGLOOPCENTRUM
Met herbruikbaar materiaal kun je ook terecht bij de
kringwinkel, Duinenstraat 114 te Bredene, tel. 059/32.10.27.
Na aanvraag wordt het materiaal gratis aan huis opgehaald.
Je kunt het ook zelf naar het containerpark brengen of naar
de winkel zelf en dit tijdens de openingsuren: maandag van
14 uur tot 17u30, dinsdag tot en met zaterdag van 10 uur tot 17u30.

