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Voorwoord

“Meer dan 15 kg daar tillen we zwaar aan …”

Het voorjaar is een zeer drukke
periode in het containerpark.
Het
vele tuinafval gecombineerd met de
traditionele voorjaarsopkuis maakt dat de
bezoekersaantallen pieken.
Vanaf 4 april a.s. is het containerpark op
woensdag trouwens opnieuw tot 18u30
geopend. Nog tot 30 september kan men er
opnieuw op woensdag langer terecht. Heel
wat Bredenaars maken gretig gebruik van
deze extra openingsuren. Het betreft vooral
mensen die zich in het weekend of tijdens
de normale openingsuren moeilijk kunnen
vrijmaken.
Ook opmerkelijk is dat op woensdagavond
heel wat inwoners zich aanbieden met
tuinafval. Blijkbaar wordt op woensdag door
velen het gras gemaaid om het maaigras dan
onmiddellijk naar
het containerpark
te brengen. Het
gemeentebestuur
wil de woensdag dan
ook als grasmaaidag
promoten.
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De Bredense gemeenteraad heeft onlangs het maximumgewicht van de restafvalzakken
vastgesteld op 15 kg. In heel wat andere gemeenten staat reeds een gelijkaardige
bepaling in de algemene politieverordening, maar in Bredene was dat tot voor kort niet
het geval.
Deze nieuwe verordening is er gekomen
o.m. op vraag van de ophaaldienst van
de restafvalzakken. Door de soms zware
afvalzakken (met uitschieters tot 40 à 45 kg)
wordt de firma Dekeyser namelijk geregeld
met arbeidsongevallen geconfronteerd.
Sensibiliseringscampagne
Deze nieuwe maatregel wordt ondersteund
door een sensibiliseringcampagne. Zo krijgen
inwoners die te zware restafvalzakken buiten
plaatsen eerst en vooral een brochure in de
bus. Op de ophaalwagens en op de website is
inmiddels ook het campagnebeeld “Meer dan
15 kg daar tillen we zwaar aan …” verschenen.
Pas na enkele weken zal de ophaaldienst de
te zware restafvalzakken ook effectief laten
staan. Op de restafvalzakken die wegens
het te grote gewicht blijven staan, zullen door
de medewerkers van de ophaaldienst een
zelfklever worden geplakt. U dient dan de zak
terug binnen te halen en hem op een correcte
manier opnieuw aan te bieden tijdens de
eerstvolgende ophaalbeurt. Wie de afvalzakken
op een normale manier gebruikt, zal van deze
maatregel weinig merken. De gemiddelde

Een nieuwe fiets voor Suzanne

60-literzak die op
straat wordt aangeboden weegt namelijk maar ongeveer
7 kg.  
Wekelijkse ophaling
De
restafvalzak
wordt
wekelijks
op maandag (zone
1) of dinsdag
(zone 2) aan huis
opgehaald. Zone 1
betreft alle straten
ten oosten van de
as Duinenstraat/
Sluizenstraat met inbegrip van deze beide
straten. Zone 2 zijn alle straten ten westen
van de as Duinenstraat/Sluizenstraat met
inbegrip van de volledige Brugsesteenweg.
De restfractie van het huishoudelijk afval
(restafval) mag enkel aangeboden worden in
afvalzakken, voorzien van de naam van de
gemeente. Deze zakken zijn verkrijgbaar in 60
en 30 liter. n
Meer weten?
Gemeentelijke milieudienst
T. 059/33 91 98
milieudienst@bredene.be

Het gemeentebestuur beloont sedert eind
2008 milieuvriendelijke shoppers, die met
de fiets of te voet gaan winkelen. Wie tijdens
het voorbije jaar in Bredene de wagen langs
de kant liet staan om te gaan winkelen, kon
worden verrast met een gratis herbruikbare
boodschappentas. Iedereen die in de
voorbije maanden werd aangeklampt door
het “Milieuvriendelijk winkelen”-team,
was uitgenodigd. Alle milieuvriendelijke
shoppers maakten immers kan om een
fiets te winnen! Winnares dit jaar werd
Suzanne Cattrysse uit de Meeuwenlaan in
Bredene.  Suzanne mag voortaan met een
gloednieuwe tweewieler de baan op. n

Containerpark vanaf 1 april op woensdag opnieuw open tot 18.30 uur

Scheurende restafvalzakken ? Kom ze
inruilen tegen steviger exemplaren !
Onlangs werd een nieuwe voorraad restafvalzakken aangekocht. Dit gebeurde na
een onderhandelingsprocedure waarbij de kwaliteit van de zakken het voornaamste
criterium was én nadat de stalen die werden geleverd door de diverse leveranciers
door de milieudienst werden onderworpen aan de nodige testen inzake stevigheid.
Niettegenstaande de nodige aandacht die
werd besteed aan de kwaliteit van de zakken,
blijkt een deel van de voorraad gemakkelijk
aan de bovenzijde te scheuren. Een aantal
steekproeven toont aan dat het hier niet over
een structureel probleem gaat. Het is immers
slechts een beperkt deel van de nieuwe
voorraad die van mindere kwaliteit is. Inwoners
die in het bezit zijn van een rol restafvalzakken
waarvan is gebleken dat die te gemakkelijk
scheuren, kunnen die rol inruilen voor een
nieuwe. Hiervoor kunnen ze terecht in het
gemeentehuis of in het dienstencentrum.

maar ook meer traditionele vormen van
media zullen worden ingezet. Zo zullen
de vuilnisrecipiënten op de gemeentelijke
speelpleinen worden voorzien van een
logosticker “letsdoitindevuilbak” en zullen er
campagneposters worden opgehangen aan
de infozuilen. Uniek is ook dat het logo van
de campagne door middel van een spuitmal
zal worden aangebracht ter hoogte van de
gemeentelijke speelpleinen, het sportcentrum,
de skateparken, het gemeenschapscentrum
en Creatuur. n

Aanwerving milieuwerkers
Het gemeentebestuur werft voor het
milieuteam opnieuw milieuwerkers aan voor
de maanden juli en augustus (tewerkstelling
gedurende 14 dagen). Alle Bredense jongeren
die in 1996 geboren zijn, komen voor deze
tewerkstelling in aanmerking. Kandidaten
moeten deelnemen aan een voorbereidende
cursus en een praktische proef afleggen. Een

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.
Tips
• Het afval waarvoor reeds een huis-aanWij zetten voor u een aantal tips op een rij voor
huis ophaling bestaat (papier/karton en
PMD).
het correct aanbieden van de restafvalzak :
• Sluit de zak met het restafval zorgvuldig door Welk afval niet?
de trekbanden aan te halen. Zo voorkom je • Rubberbanden waarmee je bij een verkoper
scheuren.
of op het intercommunale containerpark
terecht kan.
• Er mag geen afval of materiaal aan de zak
•
Bouwafval zoals lavabo’s, WC-potten,
worden gebonden!
stenen, golfplaten … dat enkel tegen
• Het gewicht van de restafvalzak mag niet
betaling kan afgegeven worden op het
meer bedragen dan 15 kg!
containerpark.
Het is niet toegelaten:
• KGA, dat om praktische redenen enkel op
het containerpark terecht kan.
• De toegelaten afvalzakken zo te vullen dat ze
•
Bedrijfsafval
niet kunnen worden gesloten.
• Gescheurde afvalzakken te gebruiken.
Welke beperkingen?
• In de afvalzakken gelijk welk voorwerp • Te grote/te zware stukken dienen eerst
verkleind te worden tot stukken van max.
aan te bieden dat het personeel van de
50 kg zodat ze door 2 personen kunnen
ophaaldienst zou kunnen verwonden. Scherpe
geladen worden op een vrachtwagen.
of puntige voorwerpen die in een afvalzak • Max. 2m3 per ophaalbeurt. Voor grotere
zijn opgeborgen moeten vooraf in een stevig
hoeveelheden moet men een privé-ophaler
contacteren.
papier worden gewikkeld.
• Ontplofbare voorwerpen of bijtende stoffen Wanneer?
aan te bieden in de afvalzakken.
De ophaling gebeurt in 2012 nog op volgende
• Glas, papier, karton en PMD aan te bieden in data :
afvalzakken dat specifiek is bedoeld voor de • 24/05, 26/07, 27/09
ophaling van restafval. n
Praktische regeling
De ophalingen beginnen vanaf 8 uur - plaats
het grof huisvuil tijdig buiten!!!

Zwerfvuil-campagne gericht op jongeren
IVOO lanceert samen met andere WestVlaamse afvalintercommunales en de provincie
West-Vlaanderen een zwerfvuilcampagne
gericht naar jongeren van 12 tot 18 jaar.
Tijdens de campagne worden de jongeren
uitgedaagd om op een coole manier afval in de
vuilbak te gooien, dit te filmen en het filmpje
op de campagnewebsite te plaatsen (www.
letsdoitindevuilbak.be). Maandelijks maken de
drie inzendingen met de meeste stemmen kans
op een prijs tot 500 EUR. Op de gemeentelijke
website zal een digitale banner worden
geplaatst die linkt naar de campagnewebsite,

Inzameling grof huisvuil

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 dinsdag
10/04/2012 ingediend worden bij het college
van burgemeester en schepenen, Centrumplein
1 - Bredene. n

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.
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.

