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Milieuteam moet toeristen en inwoners sensibiliseren

Zomer is telkens een nieuwe uitdaging voor
de Bredense milieudienst.
Het toerisme aan onze kust is een zegen voor
de economie, maar er is ook een keerzijde aan
de medaille. In de zomermaanden worden de
kustgemeenten geconfronteerd met heel wat
extra rest- en ander afval. Bredene doet in ieder
geval inspanningen om de afvalberg beheersbaar
te houden en om de gemeente tijdens de twee
drukke zomermaanden net te houden. De twee
zomermaanden zijn telkens weer een uitdaging
voor de milieudienst, die hiervoor telkens kan
rekenen op een jong milieuteam.

De kustgemeenten behoren
tijdens de zomermaanden tot
de top van het land op het
vlak van afvalproductie.
De honderdduizend toeristen die aan onze kust
verblijven, zijn in vakantiestemming en sorteren
dus minder goed. Daarenboven zijn ze op hun
vakantiebestemming ook niet altijd op de hoogte
van de beschikbare faciliteiten. Meest zichtbaar,
en bovendien storend voor het toeristisch
imago, is het probleem van het zwerfvuil. Ook
het gebruik van niet-reglementaire zakken, het

te vroeg buitenplaatsen van afval,… is negatief
voor de aantrekkelijkheid van de gemeente. Een
bijkomend fenomeen is nu ook nog dat meeuwen
op zoek naar voedsel steeds driester worden en
de afvalzakken openpikken
Grote inspanningen
Ons bestuur doet reeds jaren inspanningen
om de afvalberg te beheersen en om Bredene
ook tijdens de twee zomermaanden kraaknet
te houden. Geen gemakkelijke opdracht en
daarom zijn volgens het gemeentebestuur juli en
augustus telkens een uitdaging voor de milieuen reinigingsdienst. Bredene laat echter niets aan
het toeval over. Met de afvalkalender proberen
we eigen inwoners en toeristen optimaal te
informeren en sensibiliseren. Bovendien wordt
samen met de provincie West-Vlaanderen een
toeristisch afvalgids verspreid. In de maanden juli
en augustus zijn er ook bijkomende ophalingen
van bedrijfsafval en van papier en karton.
Milieuteam
In de zomer worden alle middelen ingezet
om de gemeente en een in het bijzondere de
toeristische zone smetteloos proper te houden.
De reinigingsdienst wordt telkens uitgebreid
met een aantal personeelsleden en tijdens de

vakantiemaanden kunnen we rekenen op de
medewerking van het milieuteam.

Het milieuteam werd in
1993 opgericht en biedt aan
alle 16-jarige Bredenaars
de kans om een nuttige en
aangename vakantiejob uit te
oefenen.
Deze jongeren houden tijdens juli en augustus
strand, duinen, wandelpaden en plantsoenen net.
Tegelijkertijd geven ze ook het goede voorbeeld
aan toeristen en eigen inwoners. Het milieuteam
heeft onmiskenbaar een sensibiliserende
functie. Het mag dan
ook niet verwonderen
dat het idee van het
milieuteam inmiddels werd
overgenomen door o.m.
Blankenberge, Vilvoorde en
Hasselt.
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Kringwinkel Bredene wil inzameling
van herbruikbare goederen verhogen
Tijdens de komende jaren wil de Kringwinkel
van Bredene de inzameling van herbruikbare
goederen verhogen. Daarvoor doen ze een
beroep op alle inwoners om hun herbruikbare
goederen (huisraad, fietsen, electro, boeken,
speelgoed, kleding, meubelen, muziek) bij de
Kringwinkel in de Duinenstraat af te leveren.
Met “herbruikbaar” wordt bedoeld dat de
goederen nog in een goede staat moeten zijn,
iemand anders moet ze nog kunnen gebruiken.
Heb je spullen die nog te goed zijn om weg te
gooien en weet je er geen blijf mee, bel dan
naar Kringwinkel Bredene (T : 059/32 10 27).
Je krijgt meteen te horen wat wel en niet mag
meegegeven worden.
Hoe geraken uw goederen in Kringwinkel
Bredene (Duinenstraat 114) ?
1. U kan de goederen zelf naar de Kringwinkel
Bredene brengen. Openingsuren : maandag
van 14u tot 17u30 en van dinsdag tot en
met zaterdag van 10u tot 17u30.

OPHALING PAPIER/KARTON
Papier of karton goed afplakken
of toebinden met koord om
rondvliegend

2. U kan de goederen op het containerpark in
Bredene afleveren. Er staat een container
van de Kringwinkel Bredene waar alle
afgeleverde goederen zorgvuldig in
gestockeerd worden.
3. U kan de goederen gratis bij u thuis laten
ophalen. Omwille van organisatorische
redenen gebeurt dit uitsluitend na
(telefonische) afspraak.
Meer info ?
Kringwinkel Bredene, T. 059-32 10 27
Duinenstraat 114 te Bredene.

Speciale promotieactie:
Compostvaten

17,35

inclusief beluchtingsstok
Compostvaten kunnen worden aangekocht in
het dienstengebouw technische dienst,
Prinses Elisabethlaan 47 te Bredene, (T. 059/33 25 38)

Bezetting openbaar domein
Wie het openbaar domein
(voetpad,
rijweg,
openbaar
plantsoen, …) wenst te bezetten
met een container, mobiele
kraan, hoogtewerker, … dient
hiervoor over een vergunning te
beschikken. Het is degene die de
werken uitvoert die de vergunning
moet aanvragen. Deze aanvraag
moet gebeuren ten laatste 48 uren
vòòr de aanvang van de werken.
Daarenboven is op het bezetten
van het openbaar domein een
belasting verschuldigd die verschilt
naargelang de oppervlakte die
wordt ingenomen.
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OPENBAAR ONDERZOEK

Ontwerp
uitvoeringsplan baggeren ruimingsspecie
Vanaf 15/06 t.e.m. 14/08/2007 ligt het
ontwerp uitvoeringsplan bagger- en
ruimingspecie in openbaar onderzoek. U
kunt het dossier komen inzien van maandag
tot vrijdag van 08.00 tot 12.15 uur en op
woensdag van 13.30 tot 17.00 uur. Dat
betekent dat gedurende deze periode
iedereen die zich als sector betrokken voelt
zijn of haar opmerkingen kan geven op het
ontwerpplan, hetzij per brief aan de OVAM of
via mail (baggerplan@ovam.be). Op basis
van de opmerkingen beslist de Vlaamse
Regering finaal over het ontwerpplan . De
juridische basis voor het afvalstoffenbeleid
in Vlaanderen in het algemeen en voor
het sectoraal uitvoeringsplan bagger- en
ruimingspecie (SUP BRS) ligt in het decreet
van 2/07/1981 betreffende de voorkoming
en het beheer van de afvalstoffen, kortweg
afvalstoffendecreet genoemd. Het SUP BRS
heeft onder meer als doel de historische
achterstand inzake het baggeren van de
bevaarbare waterlopen en het ruimen van de
onbevaarbare waterlopen weg te werken . Het
plan behandelt de preventiemogelijkheden,
de
behandelingsmogelijkheden
en
de eindbestemming van bagger- en
ruimingspecie. Het uitvoeringsplan baggeren ruimingspecie zal in principe gelden voor
een periode van 10 jaar en blijft gelden zolang
het niet vervangen wordt door een ander plan
(artikel 36 van het afvalstoffendecreet). De
lange termijn in dit plan loopt over 30 jaar.
Dit is nodig om de historisch gegroeide
achterstand volledig weg te werken.

