Milieukrant
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Overlast ! Wat doet uw gemeente eraan ?

Voorwoord

Baasjes die de hondenpoep niet opruimen, zwerfkatten die voor overlast zorgen,
meeuwen die vuilniszakken openpikken, sluikstorten… het zijn de kleine maar
bijzonder irritantie vormen van overlast waar we (bijna) dagelijks mee geconfronteerd
worden. Het gemeentebestuur heeft met de gemeentelijke administratieve sancties
(GAS) sedert dit jaar een stok achter de deur om hardleerse inwoners die geen
rekening houden met deze problemen te sanctioneren. Vooraleer het echter tot een
sanctie komt, wordt preventief opgetreden. Een overzicht :

In tegenstelling tot hetgeen sommigen
beweren doet het gemeentebestuur heel
wat inspanningen met betrekking tot het
milieu.

Sluikstorten
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.
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.  Wie
huishoudelijk afval deponeert in een openbaar
vuilnisbakje mag zich verwachten aan een
forse boete.
Overlastmaatregel :
Al vòòr de invoering van de gemeentelijke
administratieve sancties werd breedschalig
gecontroleerd op overtreders. Ondertussen
werden, sedert de invoering ervan, reeds 5
overtreders genoteerd.
Meeuwen verscheuren afvalzakken
Meeuwen zijn zeer behendig in het
openscheuren van afvalzakken. Gevolg: veel
rommel blijft op straat achter tot ergernis
van iedereen en niet in het minst van het
gemeentepersoneel dat het dient op te kuisen.
Overlastmaatregel :
Sedert het probleem zich een aantal maanden
geleden stelde heeft het gemeentebestuur
inwoners en toeristen aangemaand om
huisafvalzakken zo goed mogelijk dicht te
maken en ze net voor het ophaalmoment
buiten te zetten.   De stadswacht voerde het
voorbije zomerseizoen intens controles met
waarschuwingsbrieven.

Papier en karton samenbinden aub
Als de ophaling van papier en karton samenvalt
met een stevige bries zorgt dat voor een
allesbehalve fraai zicht in de straten. Ook
hier rekenen we op de medewerking van de
inwoners.   Dit kan o.m. door de pakken of
dozen papier die worden aangeboden voor
ophaling stevig samen te binden met een
koord.   Ook PMD-zakken dienen goed te
worden toegebonden.  Tevens wordt gevraagd
om daar waar papier, karton en PMD na 8 uur
wordt opgehaald (dit is in de meeste straten zo)
het afval de dag zelf en niet de avond voordien
buiten te plaatsen.
Overlastmaatregel
Inwoners waar wordt vastgesteld dat papier
niet of nauwelijks is vastgebonden krijgen van
het gemeentebestuur een brief in de bus om
hen erop te wijzen dat dit wel moet gebeuren.
Ook hier kan het gemeentebestuur overtreders
een gemeentelijke administratieve sanctie
opleggen.

Het is inderdaag zo dat we destijds gestopt
zijn met de actie “Met belgerinkel naar
de winkel” maar dat had zo zijn redenen.
De spaarkaart werd immers (te) gretig
afgestempeld, ook voor mensen die niet
met de fiets de verplaatsing naar de
winkel maakten.   Ondertussen heeft ons
bestuur, met de actie “Milieuvriendelijk
winkelen” al bijna 40 inwoners die effectief
milieuvriendelijk aan het winkelen waren,
beloond met een herbruikbare duurzame
boodschappentas. Eind oktober wordt één
van deze inwoners de winnaar van een
fiets.  Zopas was er de actie “Gun je buur
een zuurstofkuur” waarbij ons bestuur
inwoners wil sensibiliseren om de auto eens
aan de kant te laten en hiervoor een groene
route in leven riep. En eind oktober worden
de inwoners beloond die hun woning of tuin
hebben bebloemd.
Om alle initiatieven in
het kader van milieu te
volgen raden wij u aan
regelmatig deze milieukrant te raadplegen.
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Hondenpoep
“Een hond kan dit niet lezen, de baasjes wel!”
– HONDENPOEP OPRUIMEN AUB, met deze
slogan is het gemeentebestuur dit jaar gestart
met andermaal een nieuwe campagne tegen
hondenpoep. Niettegenstaande de preventieve
campagnes hun taak met “zachte” hand
vervullen, heeft het gemeentebestuur, met de
invoering van de gemeentelijke administratieve
sancties, nu ook een repressieve stok achter
de deur. Sedert de start dit voorjaar mochten
3 hardleerse hondenbezitters dit aan den lijve
ondervinden.
Zwerfkatten
Het gemeentebestuur trok vorig jaar 4.000
EUR uit om zwerfkatten op een natuurlijke
wijze te bestrijden.   Ondertussen werden op
diverse plaatsen in de gemeente haarden van
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zwerfkatten aangepakt.  Ook in 2009 voorzag
het gemeentebestuur immers de nodige
budgettaire ruimte om de campagne verder te
zetten.
De gemeentelijke administratieve sancties
De gemeentelijke administratieve sancties
(GAS) zijn de voorbije maanden ook voor
andere vormen van overlast toegepast :
• Lawaaioverlast : 3
• Skaten op het Duinenplein : 3
• Plakken van affiches : 2
• Onrechtmatige bezetting openbaar domein/
belemmering doorgang openbare weg/
fietspaden/voetpaden : 18
U merkt dat het gemeentebestuur alles in
het werk stelt om Bredene net te houden.
Uiteraard moeten we echter vooral rekenen op
de medewerking van de inwoners.   n

Milieuvriendelijkste winkelende inwoners
Het gemeentebestuur beloont op een
ludieke manier shoppers die zich op een
milieuvriendelijke manier naar de winkel
begeven. Op regelmatige tijdstippen wordt een
inwoner gefotografeerd die met de fiets of te
voet gaat winkelen. Deze persoon mag een

herbruikbare winkeltas in ontvangst nemen.  
Op zondag 25 oktober worden alle
gefotografeerde milieubewuste shoppers
uitgenodigd voor een receptie op het
gemeentehuis.  Onder deze aanwezigen wordt
één hoofdprijs verloot. 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-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.

Prijzen voor mooiste bloemen
Voor Bredenaars met groene vingers wordt
het weer in spanning afwachten. Op vrijdag
23 oktober om 19 uur wordt namelijk
in het gemeentehuis de prijsuitreiking
georganiseerd van de bebloemingswedstrijd
2009.  De voorbije jaren werden in de diverse
categorieën heel wat inschrijvingen genoteerd

voor de bebloemingswedstrijd die elk jaar door
het gemeentebestuur wordt georganiseerd.
De duizenden bloemen en planten in de
voortuintjes, aan de gevels, op de terrassen, op
de campings en aan de ingangen van hoeven
en bedrijven, maken Bredene elk jaar wat
fleuriger. n

Seveso-alarmsignaal wordt getest
Deze sirenes op de Don Boscoschool en
het bejaardencentrum Wackerbout worden
getest op de eerste donderdag van de
eerste maand van elk trimester. Dit najaar
vindt deze test nog plaats op 1 oktober. Op
deze datum worden de toestellen tussen
8u45 en 10u15 in werking gesteld.   Na dit
signaal wordt de boodschap “proefsignaal”
gegeven. In geval van een écht alarm dienen
de inwoners 5 beschermingsmaatregelen
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. n

Wanneer ?
De ophaling gebeurt in 2009 nog op volgende
data :
• 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.

