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Hoe uw restafval correct aanbieden ?

Ons containerpark draait op volle toeren.
De recente herinrichting, de betere
bewegwijzering, de invoering van een
slagboom, de heraanleg van de weg naar
het containerpark,… Het zijn maar enkele
van de verbeteringen die de werking en het
gebruik van ons afvalbakkenpark ten goede
komen.
Dit najaar willen we via een campagne
de gebruikers aanzetten om te sorteren
alvorens naar het containerpark te komen.
Uw afval thuis sorteren betekent immers
een niet te onderschatten tijdsbesparing
én zorgt voor een betere doorstroming op
drukke momenten.
Want wie thuis
reeds sorteert is
sneller gereed !
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De restafvalzakken worden wekelijks op maandag (zone 1) of dinsdag (zone 2)
aan huis opgehaald. Dat het huishoudelijk afval (restafval) enkel mag aangeboden
worden in de grijze afvalzakken van het gemeentebestuur weet u ongetwijfeld. Deze
zakken zijn verkrijgbaar in 60 en 30 liter.
De firma Dekeyser staat in Bredene in voor
de ophaling van het restafval. Omdat deze
firma regelmatig geconfronteerd wordt met
te zware zakken (soms tot 40 à 45 kg) en/of
materialen die door de zak priemen waaraan
de ophalers zich kwetsen (waardoor het aantal
arbeidsongevallen fiks de hoogte ingaat)
vraagt het gemeentebestuur om met een
aantal zaken rekening te houden.
Een restafvalzak correct aanbieden doe je als
volgt :
• sluit de zak met het restafval zorgvuldig door
de trekbanden aan te halen . Zo voorkom je
scheuren.
• er mag geen afval of materiaal aan de zak
worden gebonden !
• het gewicht van de 60 liter restafvalzak mag
niet meer bedragen dan 15 kg !
• het gewicht van de 30 liter restafvalzak mag
niet meer bedragen dan 7 kg !

Wat mag niet in de restafvalzak :
• de toegelaten afvalzakken zo te vullen dat ze
niet kunnen worden gesloten.
• gescheurde afvalzakken te gebruiken.
• in de afvalzakken gelijk welk voorwerp
aan te bieden dat het personeel van de
ophaaldienst zou kunnen verwonden.
Scherpe of puntige voorwerpen die in een
afvalzak zijn opgeborgen moeten vooraf in
een stevig papier worden gewikkeld.
• ontplofbare voorwerpen of bijtende stoffen
aan te bieden in de afvalzakken.
• glas, papier, karton en PMD aan te bieden
in een afvalzakken dat specifiek is bedoeld
voor de ophaling van restafval.
Hou rekening met de hierboven vermelde
punten ! Mocht u immers de zakken tijdens de
ophaaldag niet correct aanbieden, dan zullen
de ophalers de zakken niet meenemen.   U
dient dan de zak terug binnen te halen en hem
op een correcte manier opnieuw aan te bieden
tijdens de eerstvolgende ophaalbeurt. En da’s
nu net niet de bedoeling. n

Vicognepark steekt bijna in nieuw kleedje

In het Vicognepark dat paalt aan de gemeentelijke bib wordt momenteel hard gewerkt. De
herinrichting, die nagenoeg volledig door eigen personeel gebeuren, zijn bijna voltooid. De
officiële heropening van het park vindt dit najaar plaats. n

Meer weten?
Gemeentelijke milieudienst
T. 059/33 91 98
milieudienst@bredene.be

Meer genieten in uw prachtige tuin!
Zet de kringloop aan het werk! De zomer staat voor de deur en als het weer wat mee
wil, brengt u de volgende maanden weer heel wat tijd door in uw tuin.
Wist u dat u alle tuin- en keukenresten kunt
omtoveren in kostbare grondstof? Dankzij
de magie van de natuur die van onze resten
duurzame compost maakt. Of gewoon door zelf
een creatieve bestemming voor uw tuinresten
te bedenken en zo de kringloop in uw tuin te
sluiten. Een kringlooptuin is een tuin boordevol
leven waar de lucht zich vult met gezoem van
insecten die zich nestelden in het verdorde
hout dat u in de tuin liet overwinteren.
Wist u dat er wel meer dan 600 soorten solitaire
bijen en wespen in ons land leven? Ze vormen
een belangrijke schakel in de biodiversiteit. Ze
leveren nuttig werk door voor de bestuiving en
voor bestrijding van schadelijke insecten te
zorgen. Én ze steken niet.

Ontelbare wriemelende beestjes zetten in
het compostvat de tuin- en keukenresten
om in humusrijke compost. Compost die
de haagplanten beter doet wortelen en ze
kracht geeft om elk jaar opnieuw jonge
scheuten en frisgroene blaadjes te vormen.
Of bodemdiertjes die grassnippers ter plaatse
verteren … een heuse vitaminekuur voor uw
gazon. Ook kippen lusten wel een overschotje
uit de keuken of verslinden met smaak de
slak die het op uw jonge groenten gemunt
heeft. Wist u dat het composteren belangrijke
voordelen voor het klimaat biedt? 1 ton gftafval composteren, bespaart 517 kg CO2.
Dit is de CO2 die één auto uitstoot wanneer
hij 3.500 km rijdt. Meer informatie over
kringloop tuinieren, vindt u op deze website:
www.thuiscomposteren.be n

Ontwerp een logo en win!
De gemeentelijke Milieu- en Natuurraad
(MiNa) is op zoek naar een nieuw logo. Ben
je creatief en heb je talent voor grafisch
ontwerp? Doe dan mee aan onze wedstrijd en
maak een nieuw logo! Het nieuwe logo moet
duidelijk het letterwoord “MiNaraad Bredene”
bevatten. Iedere deelnemer mag maximaal
vijf basisontwerpen indienen op een witte
achtergrond. Het ontwerp moet zowel in kleur
als in zwart/wit kunnen worden uitgevoerd.

Alle logo’s dienen ten laatste op 30/09/2011
in digitale versie te worden ingezonden
naar milieu@bredene.be De winnaar van de
logowedstrijd ontvangt een geldprijs van 500
euro.
Het volledig wedstrijdreglement kan verkregen
worden in het gemeentehuis – gemeentelijke
milieudienst, T. 059 33 91 98, milieudienst@
bredene.be n

Milieuteam blaast verzamelen
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 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. n

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-aanhuis 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 privéophaler contacteren.
Wanneer?
De ophaling gebeurt in 2011 nog op
volgende data :
28/07, 22/09, 24/11
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.

