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Voorwoord

Het nieuwe Ramakerspark blinkt als een
parel in de oude villawijk. Een dik verdiende
pluim voor de gemeentelijke technische
dienst die het park heeft omgetoverd tot
een open rustplaats en aangename groene
long in de dichtbebouwde wijk. Niets dan
tevreden gezichten onder de bezoekers
tijdens de opening van het park.
Bredene bindt de strijd aan tegen de
meeuwen! Aan de inwoners wordt
gevraagd om het huisvuil zo laat mogelijk
buiten te plaatsen zodat
de meeuwen geen kans
krijgen om de zakken
open te pikken. Hiermee
willen we vermijden
dat de meeuwen her
en der ravages van
huishoudelijk
afval
achterlaten.
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Overlast door meeuwen ?
Wat kunnen we eraan doen ?
Meeuwen zorgen traditioneel voor enige
overlast. Al enige tijd stellen we vast dat
deze dieren steeds driester te werk gaan.
Meeuwen op zoek naar voedsel scheuren
met hun krachtige snavels de restafvalzakken
open waardoor het afval op het voetpad en de
straat terechtkomt. De rommel die op straat
achterblijft is weinig hygiënisch en biedt een
meer dan slordige aanblik. Dit leidt tot veel
ergernis bij zowel ons bestuur, inwoners en
eigenaars van een tweede verbijf.
Hoe kunnen we samen het ongemak
vermijden?
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 het huisvuil wordt opgehaald
vóór acht uur ‘s morgens. In deze straten is
het toegelaten om de restafvalzakken de dag
voordien buiten te plaatsen, dit na 20 uur.
Voor de eigenaars of huurders van een tweede
verblijf die reeds op zondag huiswaarts trekken
kan dit een probleem stellen. Deze personen
worden gevraagd om hierover afspraken
te maken met buren,… of in het geval van
appartementsgebouwen desgevallend met
de poetsvrouw van de gemeenschappelijke
delen en/of de syndicus. Wie zijn restafval te
vroeg buitenplaatst, loopt immers het risico om
gesanctioneerd te worden wegens sluikstorten.


Feest in het Ramakerspark

Onder ruime belangstelling werd eind mei
het park Ramakers in de oude villawijk
heropend. Aan het park werd de voorbije
maanden hard gewerkt en het resultaat mag
best gezien worden. Opmerkelijk is trouwens
dat quasi alles door de eigen gemeentelijke

diensten werd uitgevoerd. Blikvanger van het
vernieuwde park is de grote waterpartij en
de fontein. De heropening viel niet toevallig
samen met de “Dag van het Park”. Thema van
deze “Dag van het Park” was dit jaar “Liefde
in het Park”. Wie erbij was kon genieten

van liefdesgedichten aan de bomen, een
romantische “Romeo en Julia”-voorstelling
of gezellig keuvelen met een fris glas op de
tonen van een jazzband. 

Mag je huisvuil deponeren in gemeentelijke
vuilnisbakjes ?
Burgers die zich op een handige manier van
hun afval willen ontdoen, zien in openbare
vuilnisbakjes soms een makkelijk en goedkoop
alternatief. Nochtans is het duidelijk dat
openbare vuilnisbakjes daar niet voor dienen.
Dergelijk ontwijkgedrag wordt juridisch als
sluikstorten beschouwd. Een burger werd
ooit betrapt op het achterlaten van huisvuil
in kleine zakjes in een van de grote zwarte
afvalcontainers die je op het parkeerterrein
van een autosnelweg aantreft. De rechtbank
oordeelde dat dit het aanvoeren was van afval
op een daarvoor wettelijk niet voorziene plaats:
“Uit de feitelijke omstandigheden blijkt dat
de aldaar geplaatste containers exclusief tot
doel hebben om het openbaar domein schoon
te houden en om toevallige gebruikers van

dat terrein in staat te stellen hun ter plaatse
veroorzaakt afval te deponeren. Dergelijke
containers zijn duidelijk niet bedoeld als
verzamelplaats voor elders gecreëerd afval
(…) zelfs zonder dat op dergelijke containers
speciale vermelding aan de buitenzijde dient te
worden aangebracht”.
Het doelbewust voeren van huisvuil naar die
plaats wordt beschouwd als sluikstorten en
als het onbeheerd achterlaten van afvalstoffen
in een container die hiervoor niet dient.
Volgens het afvaldecreet en het gemeentelijke
politiereglement is dit strafbaar.
Wie
huishoudelijk afval deponeert in een openbaar
vuilnisbakje mag zich dan ook verwachten aan
een forse boete. 

Vroege strandcabines
De ophogingswerken aan het strand in
Bredene werden door de Afdeling Maritieme
Dienstverlening der Kust van de Vlaamse
overheid dit jaar vroeger uitgevoerd dan
voorgaande jaren. Dankzij de inspanningen van
deze dienst mochten de strandcabinehouders

hun cabine dan ook vroeger plaatsen. Het
Bredense strand moet jaarlijks immers worden
verhoogd omdat de zee in de winter heel wat
zand van strand en duinen afkalft. 

Seveso-alarmsignaal wordt getest
Voor chemische bedrijven zoals Proviron langs
de Oudenburgsesteenweg te Oostende, die
onder de noemer “bedrijf met SEVESO-risico”
vallen, is een noodplan opgemaakt dat in
werking treedt bij een ongeval. De bevolking
wordt van dergelijk ongeval op de hoogte
gebracht via verschillende kanalen en dit o.m.
via elektronische sirenes die in een wijde straal
rond het SEVESO-bedrijf staan opgesteld.
Bij een eventueel ernstig ongeval in Proviron
treden elektronische sirenes in werking die zijn
opgesteld op de Gevaertschool te Zandvoorde,
het Oostends stadhuis, het AZ Damiaan, de
Don Boscoschool en het bejaardencentrum
Wackerbout in Bredene. Deze sirenes worden
getest op de eerste donderdag van de eerste
maand van elk trimester. In de loop van het
jaar 2009 vinden deze testen nog plaats op
2 juli en 1 oktober. Op deze datum worden de
toestellen tussen 8u45 en 10u15 in werking
gesteld. Tijdens de test geeft de elektronische
sirene een NBC alarmsignaal (nucleair,
biologisch, chemisch). Dit is een gemoduleerde
huiltoon die na een korte periode herhaald
wordt. Na dit signaal wordt de boodschap
“proefsignaal” gegeven. In geval van alarm
dienen de inwoners 5 beschermingsmaat-

regelen te nemen. De voornaamste van deze
beschermingsmaatregelen zijn sluiten van
ramen en deuren, de woning niet verlaten
of zo snel mogelijk beschutting zoeken. Een
overzicht van de 5 beschermingsmaatregelen
en andere informatie over het SEVESO-alarm
is terug te vinden op de website www.seveso.
be. 

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).
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 2009 nog op volgende
data :
• 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.

