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Voorwoord

Aanwerving milieuwerkers

De zoveelste hondenpoepcampagne moet
er (opnieuw) voor zorgen dat de Bredense
straten, voetpaden, pleinen en plantsoenen
gevrijwaard blijven van de onvermijdelijke
hondendrollen !

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
1993 geboren zijn, komen
voor deze tewerkstelling
in aanmerking. Kandidaten
moeten deelnemen aan een voorbereidende
cursus en een praktische proef afleggen.

Uiteraard zijn wij niet naïef te denken dat deze
campagne, waarin sterker dan voorheen
repressief zal worden opgetreden, ervoor
zal zorgen dat er binnenkort geen enkele
drol meer te vinden zal zijn in Bredene.
Als verantwoordelijken voor het openbaar
domein willen we echter niet met de vinger
gewezen worden dat we
er niets aan doen. De
nette Bredenaars, en dat
zijn er heel wat, kunnen
er alleen maar wel bij
varen !

Yannick Wittevrongel
Gemeentesecretaris

Erwin Feys
Schepen van Milieu

Meer weten ?
Gemeentelijke personeelsdienst
(T. 059/33 91 91) of via www.bredene.be 

Papier en karton samenbinden aub
Het samenvallen van de ophaling van papier
en karton en een felle voorjaarsstorm hebben
er een tijdje geleden voor gezorgd dat heel
wat papier op de straat, in de plantsoenen
en in de bomen terechtkwam. Een fraai zicht
was het niet en bovendien leverde het heel
wat (nutteloos) werk op voor de Bredense

reinigingsdienst. De inwoners worden dan
ook nogmaals met aandrang gevraagd
om de pakken of dozen papier die worden
aangeboden voor ophaling stevig samen te
binden met een koord. Bredene nét iets
beter, dit met uw medewerking !!! 

Hondenpoep: alweer ! (zucht)
Bredene is een nette gemeente en dat wil het
gemeentebestuur natuurlijk zo houden. Dagelijks
worden grote inspanningen geleverd om de hele
gemeente proper en rein te houden. Natuurlijk rekenen
we hiervoor ook op de medewerking van de Bredenaars
en toeristen. Wie in een nette gemeente wil wonen of
verblijven, moet daar ook zelf een inspanning voor
doen.
Toch lijkt het alsof dit principe niet telt voor
(sommige) hondenbezitters. Heel wat baasjes
zijn minzaam en kuisen de drol van hun
viervoeter plichtsbewust op. Dan kan echter
niet gezegd worden van een aantal anderen
die het niet zo nauw nemen met de netheid
van onze gemeente.
Afﬁches voor een drolvrije buurt
Daarom
start
het
gemeentebestuur
andermaal (en eigenlijk tot vervelens toe)
met een preventieve afﬁchecampagne om
hondenbaasjes erop te wijzen de drol van hun
viervoeter op te kuisen. Deze keer houdt het
gemeentebestuur echter een behoorlijk dikke
stok achter de deur om de overtreders harder
aan te pakken. Zo werden onlangs, in het kader

van de Gemeentelijke Administratieve Sancties,
een aantal personeelsleden aangeduid die
in burger controles zullen uitoefenen op de
zogenaamde ‘openbare hondenpoepplaatsen’.
Er zal vooral worden gecontroleerd daar waar
er veel klachten zijn over hondenpoep en dit
‘s morgens vroeg en bij valavond, wanneer
heel wat honden uitgelaten worden.

Wie betrapt wordt riskeert
een boete van om en bij de
250 EUR.
Bezint eer ge begint !
Wie de hondendrol steevast opkuist hoeft

helemaal niet in te zitten met deze controles.
Wellicht zullen deze hondenbaasjes verheugd
zijn dat er nòg meer wordt gedaan om het
probleem in te dijken en dat zij niet langer
slecht worden bekeken door de hondenloze
Bredenaars. Hondeneigenaars die niet van plan
zijn om zich aan de regels te houden willen we
waarschuwen : bezint eer ge begint…het zou
een zure/dure drol kunnen worden.
Een afﬁche thuis ?
Wie de nieuwe campagneafﬁche voor het raam
wil hangen kan een exemplaar verkrijgen op
de gemeentelijke informatiedienst (T. 059/33
91 94 - infodienst@bredene.be). Wij bezorgen
u het gewenste aantal afﬁche dan zo snel
mogelijk via de post. 

Bredenaars produceren nog slechts 179 kg
restafval
Uit de recentste cijfers van de
IVOO, de intercommunale
voor afvalverwerking in de
regio Oostende, blijkt dat
Bredene het merkelijk
beter doet inzake
restafvalcijfers.
In
2008 produdeerde de
Bredenaar gemiddeld
179 kg restafval waar
dit in 2007 nog 209 kg bedroeg. Een en ander
is wel het gevolg van de verhoging door OVAM
van de correctiefactor. Deze correctiefactor
voor Bredene werd vanaf dit jaar verbeterd van
1,25 tot 1,47. Met deze nieuwe correctiefactor
komt Bredene uit op 179 kg. restafval per
inwoner wat de stelling bewijst dat de
Bredenaars wel degelijk milieuvriendelijk zijn.
Met dit cijfer behoort Bredene immers tot het
gemiddelde van de Vlaamse gemeente en
realiseert het de OVAM-doelstellingen
Correctiefactor werd verbeterd
De correctiefactor die de impact van het
toerisme op de afvalproductie in rekening
moet brengen, beantwoordde al enige tijd niet
aan de realiteit. Door de kustburgemeesters
werd dan ook bij OVAM, de openbare
afvalstoffenmaatschappij,
aangedrongen
op een aanpassing van deze correctiefactor
die voor elke kustgemeente afzonderlijk
wordt berekend. Dit heeft er in geresulteerd
dat de correctiefactor voor Bredene vanaf
2009 werd verbeterd van 1,25 tot 1,47, wat

Inzameling grof
huisvuil
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.
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).

onmiddellijk een ander beeld geeft van de
restafvalproductie door de eigen inwoners.
Met deze nieuwe correctiefactor bedraagt het
restafval dat gemiddeld door de eigen inwoners
wordt geproduceerd immers nog slechts 179
kg. Hiermee scoort Bredene even goed als het
grootste gedeelte van de Vlaamse gemeenten
en bengelt het niet langer aan de staart van het
peloton inzake productie van restafvalcijfers.
Dit bewijst de stelling van het gemeentebestuur
dat Bredenaars wel degelijk milieuvriendelijk
zijn. De inwoners van Bredene doen immers
heel wat inspanningen om het restafval te
beperken. Dit wordt ook bewezen door de
resultaten van de selectieve ophalingen van
PMD, papier en karton en ook door de cijfers
van het gebruik van het containerpark. Het
Bredens containerpark is nog steeds gratis
waardoor er geen ﬁnanciële drempel is om het
afval te sorteren en te deponeren in de hiervoor
bestemde afvalbakken. Opmerkelijk is ook dat
de hoeveelheid restafval die terecht komt in
het containerpark aanzienlijk verminderd is
met ruim 200.000 kg. 

Afvalfracties die het restafvalcijfer bepalen
Aantal inwoners
Correctiefactor
Aantal inwoners (gecorrigeerd)
restafval - hah
restafval - grofvuil
restafval - gemeentevuil
restafval - containerparken
totaal excl. bedrijfsafval
restafval - bedrijfsafval
totaal incl. bedrijfsafval
PMD
PMD -residu (%)
PMD -residu (tonnage)
Aandeel intercomm. CP
algemeen totaal excl. bedrijfsafval
algemeen totaal incl. bedrijfsafval
restafval per inw (excl. bedrijfsafval)
restafval per inw (incl. bedrijfsafval)

2006

2007

2008

15.343
1,25
19.179
2.449.160
3.739
302.600
1.223.520
3.979.019
1.119.100
5.098.119
264.980
14,84
39.323
9.476
4.027.818
5.146.918
210,01
268,37

15.650
1,25
19.563
2.355.155
3.735
258.855
1.421.240
4.038.985
1.241.075
5.280.060
264.220
16,59
43.845
10.692
4.093.522
5.334.597
209,25
272,70

15.903
1,47
23.377
2.684.560
4.779
251.280
1.190.100
4.130.719
119.930
4.250.649
280.900
17,19
48.287
12.720
4.191.726
4.311.656
179,31
184,44

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 tegenbetaling 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 2009 nog op volgende
data :
• 23/04, 25/06, 27/08, 22/10 en 10/12
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 .
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, 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.

