Vermijd deze sticker op uw
pmd-zak
Bouwverbod tijdens
zomer

PMD-zakken met (verpakkings)afval dat er
niet in thuishoort, krijgen een sticker opgeplakt
en worden niet opgehaald. De gemeenteraad
heeft enige tijd geleden een motie goedgekeurd waarin wordt aangedrongen op een
duidelijke logo voor het PMD-afval. Niet alle
verpakkingsafval is immers PMD-afval.
PMD staat voor Plastic flessen en flacons,
Metalen verpakkingen en Drankkartons.
Horen o.m. niet thuis in de PMD-zak:
- plastic potjes en vlootjes (bvb. van yoghurt of
boter)
- plastic zakken
- verpakkingen van giftige stoffen
- aluminiumfolie, ... 

Dit jaar geldt in de toeristische zone
opnieuw een bouwverbod tijdens de
zomerperiode. Bouwactiviteiten uitvoeren mag in deze zone niet vanaf
maandag 7 juli tot en met zondag
17 augustus 2008.
Meer weten ?
Martine Lauwereyns - T. 059/33 91 86

De Mina-raad opnieuw
samengesteld
De Mina-raad werd onlangs opnieuw
samengesteld. De raad bestaat uit volgende
leden : Willy Vanhooren, Erwin Feys, Serge
Allein, Philippe Beeckaert (voorzitter),
Norbert Bentein, Eddy Boey, André Cattrysse,
Kris Costenoble, Nicole De Vos, Veronique
Descheemaecker, Fernande Deschouwer,
Michel Despagne, Jon Devos, Jaak Geilleit,
Geert Lefebvre, El Azimani Mina, Andrea Otlet,
Kimberley Rousselle, Brenda Samaey, Bart
Vandepoele, Dirk Vanhoecke, Liliane Vanloo,
Marie-Laure Verhelst. 

Laat het gras maar groeien, en geef de hond een been !
Of beter, maai het gras niet af als je buren
er hinder kunnen van ondervinden. Het
politiereglement stipuleert dat “het gebruik
in open lucht van werktuigen die met een
brandstofmotor worden aangedreven, zoals
grasmachines, kettingzagen en dergelijke
meer is verboden tussen 12 en 14 uur en
tussen 20 en 8 uur, evenals overdag op

zon- en feestdagen, indien het veroorzaakte
lawaai oorzaak kan zijn van gerechtvaardigde
klachten van de buren”. Let er dus op dat
buren geen hinder ondervinden als u het gras
op een tijdstip afmaait waarop hinder kan
worden veroorzaakt. Maar ook onze trouwe
viervoeter maakt het voor de buren nu en dan
eens te bont. Ons bestuur wordt regelmatig

geconfronteerd met ontevreden inwoners
die in hun wijk het aanhoudend geblaf van
viervoeters moeten aanhoren. Weinig geluiden
die meer irriteren dan een hond die gedurende
uren zijn gal uitblaft. Hondeneigenaars worden
met aandrang verzocht om dit te vermijden.


MILIEUKRANT
B

Voorwoord

Meeuwen en afval

Milieuteam
In de zomer zet het gemeentebestuur alle middelen
in om Bredene en in het bijzonder de toeristische
zone smetteloos proper te houden. Hiervoor wordt
de reinigingsdienst al sedert 1993 tijdens de
zomermaanden uitgebreid met het milieuteam.
Het milieuteam biedt aan alle Bredense 16-jarigen
de kans om een nuttige en aangename vakantiejob
uit te oefenen. De “milieuteamers” houden, samen
met de reinigingsdienst, in juli en augustus strand,
duinen, wandelpaden, plantsoenen,... net.
Tegelijkertijd geven ze het
goede voorbeeld aan toeristen
en inwoners. Het milieuteam
heeft onmiskenbaar een
sensibiliserende functie.

Yannick Wittevrongel
Gemeentesecretaris

Erwin Feys
Schepen van Milieu

Vroeger, toen gesloten metalen
vuilnisbakken nog de standaard
waren, konden de meeuwen
niet bij ons afval. De komst
van de plastiek vuilniszak
betekende een waar feest voor
de meeuwen.
Het is bijna hoofdzakelijk de
zilvermeeuw die in het vuilnis
neust. Met hun krachtige
snavels scheuren ze de zakken
met gemak open. Ook nietafgesloten vuilbakken op openbare plaatsen zijn een gedekte tafel voor de meeuwen.
De rommel die op straat achterblijft is weinig hygiënisch en biedt een meer dan
slordige aanblik. Dit leidt tot veel ergernis bij de gemeenten en de kustbewoners.
Eigenlijk is er maar één oplossing: zorgen dat de meeuwen niet aan het vuilnis geraken.
Dit kan door de tijd tussen het buiten zetten en ophalen van afval zo kort mogelijk
te houden. In dit verband wordt er de aandacht op gevestigd dat het verboden is
om het op te halen huisvuil reeds de dag voordien buiten te plaatsen. Er wordt wel
een uitzondering gemaakt voor de straten waar de reinigingsdienst het huisvuil
komt ophalen vóór acht uur ‘s morgens. In deze straten is het toegelaten om
de restafvalzakken de dag voordien buiten te plaatsen, dit na 20 uur.

Zwerfkattencampagne gaat van start
De voorbije jaren is de zwerfkattenpopulatie op bepaalde plaatsen in Bredene sterk
toegenomen. In het budget 2008 zijn centen voorzien om nog dit jaar, door middel
van een sterilisatiecampagne, deze problematiek een halt toe te roepen.
De enige manier om de groei van zwerfkatten
aan banden te leggen, is voorkomen dat
er te veel kittens geboren worden. Dit kan
door middel van sterilisatie en castratie. Een
zwerfkattin en een zwerfkat kunnen immers
samen over een periode van amper 4 jaar voor
een nageslacht van meer dan 20.000 katten
zorgen !
Het probleem van zwerfkatten lost zichzelf niet
op, maar wordt integendeel alleen erger als we
er niets aan doen. De overpopulatie van zwerfkatten brengt, afgezien van veel dierenleed
(ontbering, ziekte), heel wat hinder mee voor
de bevolking : geurhinder door het “sproeien”
van katers, uitwerpselen, lawaaihinder van
“verliefde” katers, verwilderde katers die
gewone huiskatten aanvallen, enzovoort. De
meest efficiënte en diervriendelijkste manier

Hoe gaan we tewerk
Stap 1 : Samen met inwoners, wijkagenten
en dierenartsen wordt nagegaan waar er zich
concentraties van wilde katten bevinden.

Stap 4 : Indien er zich zwerfkatten in de
vangkooien bevinden worden deze, volgens
een beurtrol, naar een Bredense dierenarts
gebracht. Deze gaat na of de kat gezond is
en voert de sterilisatie/castratie uit. In het
voorkomend geval dat een dier ernstig ziek is,
wordt overgegaan tot euthanasie.

Stap 2 : Via een bewonersbrief worden de
inwoners van de wijk waar een sterilisatiecampagne wordt aangevat, verwittigd. In
deze brief wordt o.m. aan de kattenhouders
gevraagd om tijdens een periode van één
maand hun dier te voorzien van een halsband.

Stap 5 : De dieren worden door de technische
dienst terug op hun vertrouwde plek losgelaten.
Dieren waarvan een behandeling werd
uitgevoerd krijgen een knip in het oor zodat
er geen overbodig onderzoek dient te worden
uitgevoerd.

om het probleem duurzaam op te lossen is het
opstarten een sterilisatiecampagne.

Stap 3 : Nadat de inwoners zijn ingelicht
worden de vangkooien uitgezet (6 in totaal).
De kooien worden, in samenwerking met de
technische dienst, dagelijks gecontroleerd en
voorzien van lokaas.

Meer weten ?
Gemeentelijke informatiedienst, 059/33 91 95

