Milieukrant
Voorwoord
Het milieu wordt in de toekomst steeds
belangrijker. En dat mag duidelijk blijken
uit de doelstellingen die ons bestuur de
komende zes jaar wil verwezenlijken.
Het gemeentebestuur zet de komende
legislatuur in op duurzaamheid.
Duurzaamheid houdt in dat we steeds
een evenwicht proberen te vinden
tussen de noden van onze inwoners,
onze ondernemers, onze toeristen en het
ons omringende leefmilieu. We willen
Bredenaars nog ecologisch bewuster
maken en de afvalberg verder terugdringen.
Het is in de eerste plaats een mentaliteit, die
er van uitgaat dat de huidige samenleving
het recht heeft om te groeien, zonder dat
deze groei ten koste gaat van de volgende
generaties.
Als gemeentebestuur willen we het goede
voorbeeld geven, de middelen aanreiken en
actief sensibiliseren. Maar we kunnen dit
niet alleen. Als gemeentebestuur rekenen
we op iedere Bredenaar en uiteraard ook
op alle toeristen. De
komende 6 jaar gaan
we het milieubeleid
verderzetten
en
uitbouwen onder de
noemer
Bredene
‘NET’ nog beter.
Yannick Wittevrongel
Gemeentesecretaris
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Zondag 24 maart

Swell Beach Clean Cup
Op zondag 24 maart 2013 wordt voor de
18de keer een wereldwijde strandopruimactie
gehouden. De drijvende kracht achter het
Belgische luik van deze actie is surfmagazine
Swell. Swell richt zich met name op de
Belgische surfclubs en beloont de club die het
meest volk op de been weet te brengen met de
Swell Beach Clean Cup. Het gemeentebestuur
zal deze actie steunen door promotionele
ondersteuning en het gratis aanbieden
van witte afvalzakken, handschoenen en
prullenpakkers. n

Cursus composteren

Leer hoe je thuis composteert
Om het thuiscomposteren verder te stimuleren organiseert het gemeentebestuur in de
maand juni in samenwerking met Vlaco (Vlaamse compostorganisatie vzw) opnieuw
een cursus “Composteren in de kringlooptuin”.
In deze korte compostcursus wordt een
basisopleiding gegeven over thuiscomposteren
in vaten en bakken en over afvalarm tuinieren.
De cursus bestaat uit 3 sessies: een theorieles,
een bezoek aan de demoplaats en een
praktijkles. De deelnemers aan deze cursus
leren er de fijne kneepjes van het composteren
en krijgen een overzicht van afvalbeperkende
(tuinier)technieken.
Na deze cursus kan men zich, vrijblijvend, in een
volgend niveau verder verdiepen in specifieke
compostthema’s, ecologisch tuinbeheer en de
praktijk van het compostmeesterschap door
de opleiding tot compostmeester te volgen. Op
regelmatige basis wordt men dan uitgenodigd
op activiteiten en krijgt men de gelegenheid
om kennis te maken met compostmeesters
uit andere regio’s. Iedere compostmeester
ontvangt trouwens driemaandelijks het
tijdschrift “De Compostmeester”.

Inschrijven kan nu reeds via de milieudienst.
Wees er snel bij, want de plaatsen zijn
beperkt! Inschrijven kan nog tot vrijdag
31 mei. Geïnteresseerd ? Aarzel dan niet en
contacteer de milieudienst op T. 059/ 33 91
91 of mail naar philippe.peeters@bredene.be.
Of kom eens langs bij de milieudienst in het
gemeentehuis. n

Zwerfkatten
Ook dit jaar wordt opnieuw actie ondernomen
om de zwerfkattenpopulatie zoveel mogelijk
in te dijken. Deze katten zorgen immers
op bepaalde plaatsen voor behoorlijk wat
overlast. Het gemeentebestuur werkt in het
kader van dit project samen met de Bredense
dierenartsen. Net als in de voorbije jaren
is het de bedoeling om ervoor te zorgen
dat de zwerfkatten zich niet meer kunnen
voortplanten. Enkel op dieren die ongeneeslijk
ziek zijn wordt euthanasie toegepast.
De voorbije 5 jaar werden 300 katten
behandeld.
138 waren kattinnen die
werden gesteriliseerd, 81 katers werden
gecastreerd terwijl 81 katten omwille
van
gezondheidsredenen
werden
geëuthanaseerd. Om te vermijden dat
loslopende huiskatten per ongeluk worden
gesteriliseerd of gecastreerd, wordt de
zwerfkattenactie begeleid door een grondige
Meer weten?
T. 059/33 91 94 - infodienst@bredene.be

communicatiecampagne. De inwoners van
wijken waar een zwerfkattenactie wordt
aangevat, worden bijvoorbeeld persoonlijk
hiervan verwittigd. In een bewonersbrief wordt
aan de kattenhouders gevraagd om tijdens
een periode van een vijftal dagen hun
dier te voorzien van een halsband.
n

Gemotiveerde MiNa-leden gezocht !

eerstvolgende ophaling: 31/01

Inzameling grof huisvuil

Ben je milieubewust en wens je een bijdrage te leveren aan het behoud en de
ontwikkeling van de algemene natuurkwaliteit en het milieubeleid in de gemeente
Bredene ? Dan ben jij de persoon die we zoeken !

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.

De raad voor Milieu en Natuur
recruteert
voor
haar
werking
geïnteresseerde inwoners met een
positieve interesse in de sector milieu.
Het mandaat geldt voor een termijn die
samenvalt met de bestuursperiode.
(2013 – 2019) De raad voor Milieu en
Natuur beoogt het behoud, het herstel
en de verbetering van het natuurlijk
landschap in de eigen gemeente.
Ze adviseert het gemeentebestuur over het
gemeentelijk milieu- en natuurbeleid. Ze helpt
mee aan het ontwerpen van het gemeentelijk
milieubeleidsplan en de opvolging ervan. De
MiNa-raad vergadert hiervoor minstens 3
maal per jaar. Elk lid van de raad voor Milieu
en Natuur kan agendapunten en deskundig

Welk afval?
• Al het afval waarmee u ook op het
containerpark terecht kan.
• Het afval waarvoor reeds een huis-aanhuis ophaling bestaat (papier/karton en
PMD).

advies aanbrengen inzake het leefmilieu en
de natuur in Bredene. Geïnteresseerd ? Aarzel
dan niet en contacteer de milieudienst op
T.059/33 91 98 of mail naar milieu@bredene.
be. Of kom eens langs bij de milieudienst in het
gemeentehuis. Kandidaturen kunnen nog tot
maandag 15 april worden ingediend.

Let’s do it in je buurt
Iedereen heeft een hekel aan zwerfvuil. Daarom lanceren de West-Vlaamse
Afvalintercommunales en de provincie West-Vlaanderen een nieuwe
zwerfvuilcampagne ‘Let’s do it in je buurt’. Met deze opruimcampagne willen ze alle
gemeenten en hun inwoners warm maken om de handen uit de mouwen te steken.
Sedert 1 maart 2013 kan
je op de campagnewebsite
www.letsdoitindevuilbak.
be een stuk grond in jouw
buurt ‘opeisen’ dat je proper
wil houden. Dat kan gaan
om een straat, een park,
een buurt, een speelplein,
een stuk strand, … . Door
dat stuk officieel te claimen,
engageer je je openlijk om
je eigen omgeving net te
houden en roep je als het
ware ook anderen op om dit stuk op te ruimen.
Op die manier kunnen bewoners eigenhandig
opruimacties organiseren en zones afbakenen
die ze voor langere tijd netjes willen houden.
Zo helpt iedereen om zijn eigen gemeente
zwerfvuilvrij te maken.
Via de website kan je ook opruimmateriaal
aanvragen. Jouw gemeente of intercommunale
zal jou op tijd verwittigen waar en wanneer je
het materiaal mag ophalen. Het ultieme doel
van de actie is dat er een sneeuwbaleffect
ontstaat en dat er steeds meer bewoners zich
engageren met een zwerfvuilarme gemeente
én provincie als resultaat! Geïnteresseerde
inwoners, bedrijven, verenigingen en scholen
kunnen zich nu al registreren op www.
letsdoitindevuilbak.be om deel te nemen aan
de actie.

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 2013 nog op volgende
data :
• 28/03, 30/05, 25/07, 26/09 en 28/11
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
max. 2 m³, 20 EUR voor max. 4 m³
• voor personen met het Omnio-statuut
bedraagt de bijdrage 5 EUR voor max. 2 m³,
10 EUR voor max. 4 m³
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.

Praktisch
Wil je je als inwoner
engageren? Surf naar
www.letsdoitindevuilbak.be
en klik door naar ‘let’s do it in je
buurt’. Daar kan je je registreren als vrijwilliger.
Een stuk grond kiezen kan pas vanaf 1 maart.
Wie zich op de website aanmeldt, ontvangt
vanaf 1 maart een mail dat hij of zij een
stuk grond kan claimen. Vanaf dan kan je
ook andere mensen uitnodigen om hetzelfde
te doen of hen oproepen lid te worden van
jouw team. Op deze website verschijnt ook
een kalender met alle geplande opruimacties
en op het prikbord kan je als deelnemer al je
ervaringen, tips en weetjes kwijt. Voor meer
info surf naar www.letsdoitindevuilbak.be of
mail naar de gemeentelijk milieuambtenaar
philippe.peeters@bredene.be

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

Met herbruikbaar materiaal kun je ook
terecht bij de kringwinkel, Duinenstraat 114
te Bredene, T. 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.

