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Voorwoord
Milieuvriendelijk winkelen wordt
beloond
Het gemeentebestuur beloont sedert eind
2008, dit in navolging van de actie “Met
belgerinkel naar de winkel”, milieubewuste
shoppers. Met de fiets of te voet gaan
winkelen is niet alleen gezond het is ook
milieuvriendelijk, goedkoop, sneller en
gemakkelijk.
Fietsen of wandelen is immers goed voor
de conditie, je bent er veelal sneller dan
met de wagen, je moet geen parkeerplaats
zoeken en bovendien bespaar je op dure
en milieuvervuilende benzine. Meer dan
voldoende reden om voor een kleine
boodschap bvb. op de fiets te springen. Ook
dit jaar wordt opnieuw milieuvriendelijke
shoppers beloond met een herbruikbare
winkeltas.
Alle
weekwinnaars
maken in oktober
vervolgens kans om
een fiets te winnen !

Yannick Wittevrongel
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Restafval hoort niet thuis in het
containerpark
Er moet worden vastgesteld dat heel
wat inwoners restafval aanbieden in het
containerpark. Dit restafval hoort hier echter
niet thuis. Het containerpark heeft immers de
bedoeling om afval gescheiden in te zamelen
en zoveel mogelijk te recycleren.  Het restafval
dient verzameld in de daartoe voorgeschreven
grijze restafvalzakken die kunnen worden
aangekocht in verschillende verkooppunten.
De ophaling van deze restafvalzakken gebeurt
op maandag of dinsdag (raadpleeg hiervoor uw
afvalkalender).
Sedert enige tijd worden door de parkwachters
strenge controles uitgevoerd. Het deponeren
van restafval in het containerpark wordt dan
ook niet meer toegelaten. De gebruikers van
het containerpark worden gevraagd om de
richtlijnen van de parkwachters strikt na te
leven. n

We gaan naar het containerpark
en nemen mee ...
Op het gemeentelijk containerpark kan men terecht met de meeste afvalfracties.
Inwoners maken gratis gebruik van dit park. Het containerpark is sedert 2010 enkel
toegankelijk via een slagboom. Zorg dus dat u in het bezit bent van uw elektronische
identiteitskaart (of badge) als u naar het containerpark komt.
Raadpleeg de sorteerwijzer
Via de sorteerwijzer komt u te weten waarmee
u wél en niet terecht kunt op het containerpark.
De sorteerwijzer is raadpleegbaar via www.
bredene.be of ligt ook op papier ter beschikking
in het gemeentehuis, de bibliotheek en
uiteraard in het containerpark zélf. Iedereen
is zich bewust van de groeiende afvalberg. Om
deze nuttig te kunnen aanwenden is het nodig
om te sorteren en daarna te recycleren. Grondig
sorteren zorgt ervoor dat een belangrijk deel
van het afval kan gerecycleerd worden. Zo
wordt niet enkel op grondstoffen en energie
bespaard, maar ook de restfractie (verbrand
deel van het afval) wordt beperkt. Grondig
sorteren bespaart het milieu en ook uzelf kan
een aardige duit besparen.
Bedrijven welkom, maar niet met alles !
Bedrijven kunnen echter niet zomaar voor
alle afvalfracties terecht in het gemeentelijk
containerpark.   KMO’s of zelfstandigen die
dat willen kunnen bij het gemeentebestuur
een elektronische toegangsbadge aanvragen
waarmee ze zich toegang kunnen verschaffen.
KMO’s of zelfstandigen kunnen er terecht met
PMD, papier, karton, hol glas (zoals flessen) en
schroot. De aanvoer van glas en schroot is wel
beperkt tot 1 m³ per dag (per afvalfractie).

Bedrijven zijn qua afvalverwerking dus
aan strengere voorwaarden onderworpen
dan gewone particulieren. De strengere
voorwaarden voor bedrijven zijn het gevolg
van het uitvoeringsplan van de Vlaamse
overheid inzake milieuverantwoord beheer
van afvalstoffen. Sedert 2007 wil de Vlaamse
overheid namelijk dat de lokale besturen
hun dienstverlening inzake ophaling van
bedrijfsafval ofwel volledig afbouwen ofwel
alle kosten hiervan doorrekenen. Aangezien
het gemeentelijk containerpark niet is uitgerust
met een weegbrug, bestaat de mogelijkheid
ook niet om de kosten van het (bedrijfs)afval
door te rekenen aan de aanvoerder. Bedrijven
kunnen voor de meeste bedrijfsafvalfracties
terecht op het intercommunale containerpark
in de Klokhofstraat (Oostende) of naar
private afvalverwerkende bedrijven.   Wel
laat de wetgeving toe dat er een beperkte
hoeveelheid bedrijfsafval wordt opgehaald
door het gemeentebestuur, wanneer dit qua
hoeveelheid en samenstelling vergelijkbaar
is met gewoon huishoudelijk afval. Concreet
mogen bedrijven tweewekelijks ongeveer
240 liter afval op straat aanbieden in gewone
restafvalzakken. n

Het team op het containerpark:
vlnr: Alain Billiouw (coördinator
afvalbeheer), Stefaan Haest,
Mike Germonpré, Mark Otte
(Dorine De Bruyne en Steve Van
Meerbeeck ontbreken op de foto)

Bredenaars geven een tweede leven
aan hun oude kledij
In 2010 werd op het containerpark 29.270
kg – of gemiddeld iets minder dan 2 kg per
inwoner – kledij gedeponeerd in de hiertoe
speciaal bestemde container van Oxfamsolidariteit. Uit detailcijfers blijkt dat vooral de
maanden april, juni en juli populair zijn om de
kleerkasten op te ruimen. In deze maanden
werd immers respectievelijk 3.210, 3190 en
3070 kg ingezamelde kledij geregistreerd.
Hiermee geven Bredenaars een tweede leven
aan hun oude kledij en bovendien worden
hiermee projecten voor de derde en vierde
wereld ondersteund. De kleding die wordt
gedeponeerd in de kledingcontainer op het
afvalbakkenpark wordt immers gesorteerd en
gecontroleerd. Dan worden ze verkocht in de
tweedehandswinkels van Oxfam-solidariteit.
In deze tweedehandswinkels wordt de kleding

Met het meeste afval kan men terecht op het
containerpark. Niet iedereen kan echter zijn of
haar afval individueel naar het containerpark
brengen. Daarom zijn er ophalingen “op
aanvraag” door het IVOO.
verkocht tegen een zacht prijsje om projecten
in Noord en Zuid te financieren. Zo kon Oxfamsolidariteit in 2010 dankzij uw steun o.a. een
uitgebreid noodhulpprogramma uitbouwen
na de overstromingen in Pakistan en de
aardbeving in Haïti
Kringwinkel
In het cijfer van 29.270 kg is dan nog geen
rekening gehouden met de kledij die bij
de Kringwinkel terechtkomt. Ook in de
Bredense Kringwinkel (Duinenstraat 114 – tel
059/321027) kan men immers terecht met
alle soorten textiel (kledij, gordijnen, tapijten,
handdoeken,… ) n

Vicognepark in het nieuw
Nog dit voorjaar krijgt het Vicognepark (achter
bibliotheek De Leestuin) een volledig nieuwe
inrichting. Het gemeentebestuur trekt hiervoor
150.000 EUR uit. In het nieuwe ontwerp, dat
volledig in eigen beheer wordt uitgevoerd, wil
het gemeentebestuur het originele concept
uit 1968 behouden maar wordt waar nodig
zoveel mogelijk aangevuld met inheemse
planten en bomen. Zo wordt de tuin van
De Leestuin volledig geïntegreerd in het

Inzameling grof
huisvuil

park. Er komt hier ook een speelterrein. De
padenstructuur blijft behouden maar wordt
heraangelegd. Er komt ook een houten
vlonder, een grote vijver met fontein en een
ligweide. Het park wordt gebruiksvriendelijker
en zal in de toekomst eveneens een milieu- en
natuurvriendelijk beheer toelaten waardoor het
onderhoudsvriendelijk(er) wordt. n

Welk afval?
• 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).
Welk afval niet?
• Rubberbanden waarmee je bij een verkoper
of op het intercommunale containerpark
terecht kan.
• Bouwafval zoals lavabo’s, WC-potten,
stenen, golfplaten … dat enkel tegen
betaling kan afgegeven worden op het
containerpark.
• KGA, dat om praktische redenen enkel op
het containerpark terecht kan.
• Bedrijfsafval
Welke beperkingen?
• Te grote/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 een privé-ophaler
contacteren.
Wanneer?
De ophaling gebeurt in 2011 nog op volgende
data :
• 24/03, 26/05, 28/07, 22/09, 24/11
Praktische regeling
De ophalingen beginnen vanaf 8 uur - plaats
het grof huisvuil tijdig buiten!!!
Hoeveel is de bijdrage in de kosten
• het gewone tarief bedraagt 10 EUR
• voor personen met het Omnio-statuut
bedraagt de bijdrage 5 EUR
Betaling minstens 1 week vóór de ophaling
op rekening nr. 091-0006508-38 van IVOO,
met vermelding van de ophaaldatum en het
ophaaladres. Als de bijdrage niet gestort is,
kan de ophaling niet doorgaan.

Aanwerving milieuwerkers

Hoe aanvragen
VOLLEDIG ingevuld aanvraagformulier (http://
www.ivoo.be/n_gescheiden/grof_vuil.htm)
met gegevens over plaats van ophaling, aard
en hoeveelheid afvalstoffen minstens 1 week
vooraf bezorgen aan IVOO per post, per fax
(059/801.203) of via e-mail
Meer inlichtingen? Bel tussen 9 en 12 uur naar
IVOO 059/552.730 of mail op info@ivoo.be

KRINGLOOPCENTRUM
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 1995 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 in het sociaal huis
(tel. 059/33.91.91) of via de website : www.
bredene.be – digitaal loket - personeelsdienst.
De kandidatuur moet ten laatste op zondag
10/04/2010 ingediend worden bij het college
van burgemeester en schepenen, Centrumplein
1 - Bredene. n

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.

