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Bredenaars, schenk uw boeken !

Voorwoord
Sedert 2 februari jl. wordt er gebruik
gemaakt van een automatische slagboom
aan het containerpark. Op deze manier
wil het gemeentebestuur het onrechtmatig
gebruik van dit afvalbakkenpark tegengaan,
maar tegelijkertijd kan nu ook het aantal
bezoekers worden geregistreerd.  
Uit deze registratie blijkt dat dit containerpark
zeer intensief wordt gebruikt door de
Bredenaars.  Sedert de ingebruikname van
de slagbomen werden inmiddels 22.000
bezoekers genoteerd of gemiddeld 350 per
dag.

Op woensdag 21 juli a.s. is er in het MEC Staf Versluys een grote tweedehands
boekenmarkt ten voordele van Oxfam Solidariteit.  Heb je zelf oude boeken of
strips die je niet meer nodig hebt en die je wenst te schenken aan het goede
doel ?  Wij komen ze ophalen tijdens de grote boekenophaling op donderdag
8 juli a.s.  De ganse dag rijden we rond met een speciale ophaalwagen.  Als
je ons hoort kom dan naar buiten en geef je boeken af !  Ben je niet thuis of
heb je de ophaling nét gemist ?  Geen nood, breng dan je boeken voor 15 juli
naar het containerpark, het gemeentehuis, de bib of het MEC Staf Versluys en wij verkopen ze op
21 juli ten voordele van Oxfam Solidariteit. Doen !   n

Groendienst klaar voor drukke zomer

Topdag in het containerpark is de zaterdag
met gemiddeld 650 bezoekers per zaterdag.  
Ook op woensdag, met gemiddeld 420
bezoekers per dag, wordt het containerpark
druk gefrequenteerd. Samen met de
restafvalcijfers die
merkelijk lager liggen dan de Vlaamse
norm toont dit aan
dat de Bredenaars
milieubewust zijn.
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Tijdens de zomer is het traditioneel druk voor de gemeentelijke groendienst. Het (hopelijk) mooie
weer zorgt er immers voor dat struiken, planten en gras iets sneller groeien en bijgevolg ook iets
frequenter moeten worden onderhouden.  n

Bredene investeert volop in groen
De Bredens gemeenteraad heeft in zijn recentste zitting goedkeuring gegeven aan
het opstarten van de onteigeningsprocedure voor de verdere realisatie van het
Parkbos langs de Spuikom. Inmiddels werden ongeveer de helft van het 35 ha groot
gebied verworven door de gemeente en het Vlaams Gewest. De overige helft zal door
het gemeentebestuur dienen verworven via onteigening. Met het recreatiedomein
“De Grasduinen” komt er ook een groene long centraal in de campingzone.
Groene longen met meerwaarde
Het totale park- en natuurgebied bij de Spuikom
is 35 ha groot. Zo’n 18 ha zal hiervan bebost
worden. Het betreft hier vooral de gronden die
tegen de bebouwing aanleunen. Het overige
deel zal als open ruimte worden gevrijwaard
o.m. voor de overwinterende vogels. De
aanwezige akkers en genivelleerde graslanden
kunnen via aangepast beheer evolueren naar
waardevolle graslanden. In totaal wordt 15 ha
voorgesteld, waarvan nu al 7 ha biologisch
waardevol is.   Het parkbos Bredene zal een

groene long worden met een ecologische
en recreatieve meerwaarde. Er zal ook een
veilige fietsverbinding tussen de Bredense
Nukkerwijk en de Oostendse Vuurtorenwijk
worden aangelegd. Naast het fietspad komen
er tevens wandelpaden en rustbanken. Het
Bredens gemeentebestuur zal in totaal zo’n
400.000 EUR investeren in dit parkbos.
Recreatiedomein in het groen
De recreatiezone “De Grasduinen” die
vermoedelijk in het najaar volledig in gebruik zal

kunnen worden genomen,  is 8,5 hectare groot
en ligt midden in de campingzone.  Toerisme
Vlaanderen investeert hier 2 miljoen EUR in
de aanleg van deze groen- en recreatiezone.  
Het beheer van deze zone komt evenwel in
handen van het Bredens gemeentebestuur.  
Dit beheer zal het gemeentebestuur jaarlijks
100.000 EUR kosten. In deze recreatiezone
komen er o.m. speeltoestellen, een ligweide,
een mountainbikeparcours, een visvijver,
ruimtenetten, klimcombinaties, sportvelden,...  
n

Opendeur in De Kringwinkel Bredene
De Kringwinkel Bredene bestaat ondertussen 7 jaar en dat wordt gevierd op zaterdag
28 augustus. Alle Bredenaars worden uitgenodigd om tussen 10 en 17u30 mee te
feesten. Bekende Bredenaar Piv Huvluv heeft alvast beloofd deze opendeur te zullen
opluisteren met een gesmaakt optreden.
Daarnaast wordt aan iedere bezoeker een natje
en een droogje aangeboden en is er de hele dag
leuke muzikale omlijsting. Voor de jongsten
wordt   typische “kringwinkel”-kinderanimatie
voorzien.   Dat de Kringwinkels al lang komaf
gemaakt hebben met hun oubollig en rommelig
imago mag duidelijk zijn bij een bezoek aan
deze winkel : na een recente opknapbeurt valt
de Bredense Kringwinkel op door het frisse,
eigentijdse interieur.   In de ruime winkel is
er voldoende plaats om de brede waaier aan
producten (meubelen, kledij, huisraad, electro,
muziek, boeken, speelgoed, ...) mooi uit te
stallen. Specifiek in Bredene wordt heel wat
aandacht besteed aan wie in Bredene een
vakantie doorbrengt. Heb je vlug nog een
paar potten of pannen nodig? Is het servies
niet meer volledig? Dat ene leuke T-shirt is
echt niet meer draagbaar? Een fiets zou toch
handig zijn? De koffiezet is stuk? De kinderen
zouden wel een ander stuk speelgoed willen?

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).

Wie trouwens
herbruikbare
goederen bezit
waarvan het te
jammer is om ze op
de afvalberg te zien
verdwijnen, kan ook in de
Kringwinkel terecht.  

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

Meer info?
Kringwinkel Bredene, T. 059-32 10 27
Duinenstraat 114 te Bredene
bredene@kringwinkelkust.be
www.kringwinkelkust.be  n

kan worden afgesloten voor het publiek. Voor
de afsluiting van het duinengebied werd
een combinatie van ursus- en prikkeldraad
aangebracht zodat de aanwezige duinvegetatie
wordt beschermd. Het aanbrengen van dergelijk
afsluitingen in de duinen gaat onvermijdelijk
gepaard met een impact naar beeldkwaliteit
en beleving. Om enige toegankelijkheid te
verzekeren werd een wandelpad met doorsteek
tussen de verschillende beschermde gebieden
aangelegd. n

Gemotiveerde compostmeesters gezocht
Een compostmeester is een vrijwilliger die
de gemeente bijstaat bij de promotie van het
thuiscomposteren en het afvalarm tuinieren.
Binnen de gemeente maakt hij deel uit
van een team dat begeleid wordt door de
milieuambtenaar. De compostmeesterwerking
past binnen het afvalvoorkomingsbeleid van de
gemeente. De opleiding tot compostmeester
is recent vernieuwd: interactiever; meer ruimte
voor de ervaring en inbreng van de deelnemers
en meer aandacht voor de communicatieve
vaardigheden.
In de korte compostcursus
wordt een basisopleiding gegeven over
thuiscomposteren in vaten en bakken en over
afvalarm tuinieren. De cursus bestaat uit 3
sessies: een theorieles, een bezoek aan een
demoplaats en een praktijkles. De deelname

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.

Een bezoekje
aan
De
Kringwinkel
en klaar is
Kees!

Nieuwe afsluiting voor duinen
Recent werd de duinengordel langsheen
de Bredense kust voorzien van een nieuwe
afsluiting door het agentschap Maritieme
Dienstverlening Kust. Door hun bescherming
krijgen duingebieden in eigendom van de
Vlaamse overheid bijna automatisch het
statuut van Vlaamse natuurreservaat. Hierdoor
valt ook de Bredense duinengordel onder
een beheersplan dat optimaal natuurbehoud
en herstel beoogt. Het natuurdecreet en het
beheersplan bepaalt dat de duinengordel

Inzameling grof
huisvuil

aan deze cursus is steeds vrijblijvend. Na
deze cursus kan je in een volgend niveau je
verder verdiepen in specifieke compostthema’s,
ecologisch tuinbeheer en de praktijk van het
compostmeesterschap door de opleiding tot
compostmeester te volgen. Op regelmatige
basis word je dan uitgenodigd op activiteiten
en krijg je de gelegenheid om kennis te
maken met compostmeesters uit andere
regio’s. Iedere compostmeester ontvangt
trouwens   driemaandelijks het tijdschrift “De
Compostmeester”.
Geïnteresseerd ?
Aarzel dan niet en contacteer de milieudienst
op 059/ 33 91 98 of mail naar milieu@bredene.be.
Of kom eens langs bij de milieudienst in het
gemeentehuis. n

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 2010 nog op volgende
data :
• 22 juli en 23 september
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.

