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Voorwoord

Sorteren, altijd en overal

En toen werd het donker

De koppositie die ons land inneemt op het vlak van recyclage van verpakkingen
wordt opnieuw bevestigd door de statistieken die Europa onlangs publiceerde over
het jaar 2008. Lokale besturen krijgen in de sensibilisering en handhaving van het
sorteerbeleid een belangrijke taak toebedeeld.

Op zaterdag 15 oktober a.s. organiseert
de Bond Beter Leefmilieu nu reeds voor de
16de keer een “Nacht van de Duisternis”.
Met deze actie wil de Bond de bevolking
sensibiliseren ten aanzien van nachtelijke
lichtvervuiling.
Ook dit jaar wil Bredene aan deze actie
meewerken door de spotverlichting van
de watertoren te laten doven, alsook
de spotverlichting van het Meetingen Eventcenter Staf Versluys.
De
spotverlichting van de watertoren wordt
gedoofd van vrijdag 14 t.e.m. maandag 17
oktober a.s. De verlichting van het Meetingen
Eventcentrum
Staf Versluys op
zaterdag 15 oktober
a.s.
Jij doet toch ook
mee ?
Yannick Wittevrongel
Gemeentesecretaris

Erwin Feys
Schepen van Milieu

Uitnodiging

Maar, sorteren beperkt zich niet enkel tot PMD,
papier of glas. Het zogenaamd ‘Sorteren out
of home’ – buiten de thuisomgeving – is even
belangrijk.
Gesorteerd naar het containerpark
De herinrichting en bewegwijzering, die
een tijdje geleden werd doorgevoerd in het
gemeentelijk containerpark, werpen hun
vruchten af. Ook de toegangscontrole werd
ondertussen, na het wegwerken van de
onvermijdelijke kinderziekten, geoptimaliseerd.
De zorg voor het gratis afvalbakkenpark is
dan ook een voortdurend aandachtspunt van
het gemeentebestuur. En daar kunt u aan
meehelpen ! Sorteren is een tweede natuur
geworden in de Belgische huishoudens.
Maar liefst 95% van de Belgen sorteert op
regelmatige basis PMD, glas en papier-karton.
Het gemeentebestuur wil dit voorbeeldige
gedrag ook buitenshuis doortrekken.   Wie
vooraleer naar het containerpark te trekken
sorteert, is sneller gereed ! Het sorteren is ook
belangrijk om verrassingen te voorkomen bij
het bezoek aan het containerpark.

Officiële opening vernieuwd Vicognepark
Nadat vorig jaar het Ramakerspark volledig werd heringericht was het dit jaar de
beurt aan het Vicognepark (achter bibliotheek De Leestuin). Zoals bekend zijn de
gemeentelijke groendienst en technische dienst al enige tijd bezig met de heraanleg
van het Vicognepark.
Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan
deze ingrijpende werken. Om het ondertussen
prachtig heraangelegd park met de nodige
sfeer en publieke aandacht opnieuw in gebruik
te nemen, vindt op zaterdag 1 oktober a.s. een
officiële opening plaats.
Vanaf 10u30 wordt iedereen verwelkomd in
het park met kinderanimatie en muziek. Om
11 uur is er vervolgens de officiële opening
van het park en wordt de nieuwe fontein voor
het eerst in gebruik gesteld. De rest van de
voormiddag is er feest in het park. Naast een
toelichting over de inrichting ervan kan men
genieten van kinderanimatie en muziek en is er
een receptie met een drankje en een hapje op

het terras aan de bibliotheek
“De Leestuin”.
Ben jij benieuwd hoe het
vernieuwde Vicognepark er
uitziet ?   Kom dan naar de
opening en maak op een
aangename manier kennis
met een (misschien) voor
u onbekend plekje van
Bredene. n

Sorteren voor verenigingen
Sinds kort is er een sorteerkit (via www.
Fostplus.be) beschikbaar die verenigingen en
organisaties helpt om de selectieve inzameling
tijdens hun activiteiten te promoten. Het is voor
verenigingen en organisaties niet altijd evident
om een selectieve inzameling te organiseren
in hun gebouwen of lokalen. Meestal zijn de
nodige afvalbakken niet aanwezig, of nodigt
de omgeving niet echt uit om te sorteren.
Bovendien is een duidelijke communicatie
over het hoe en waarom cruciaal om leden
en bezoekers te overtuigen. Met de sorteerkit
wil Fost Plus een aantal van die obstakels
wegnemen. De kit bestaat onder meer uit een
brochure met een eenvoudig stappenplan en
nuttige tips om een geslaagd sorteerproject
op te zetten. Naast de sorteerinstructies
vinden organisatoren in de brochure ook
een overzicht van de ondersteunende
communicatiemiddelen. Zo stelt Fost
Plus sorteer- en sensibiliseringsaffiches,
pictogrammen en een internetbanner ter
beschikking. n

Correct omgaan met bouw- en sloopafval

RESTAFVAL

In Vlaanderen komt er jaarlijks ongeveer tien miljoen ton bouw- en sloopafval vrij.
Deze enorme hoeveelheid bedraagt maar liefst drie keer meer dan de jaarlijkse
hoeveelheid huishoudelijke afvalstoffen. Daarom is het belangrijk dat er zo weinig
mogelijk verontreinigend bouw- en sloopafval naar een stortplaats wordt afgevoerd.

zone 1 : Ophaalronde op MAANDAG
Duinenstraat, Noordzeestraat, Golfstraat, Hasseltstraat, Gentstraat, Antwerpenstraat, Brusselstraat
Aalststraat, Rozenlaan, Kapelstraat, Koningin
Astridlaan, Lelielaan, Meibloempjeslaan, Acacialaan, Tulpenlaan, Violierenlaan, Klaprozenlaan,
Klemskerkestraat, Amazonelaan, Jakobinessenlaan, Ritmeesterlaan, Bedevaartstraat, Ruiterlaan,
Hoefijzerlaan, Koerslaan, Batterijstraat, Heideweg, Derbylaan, Draversstraat, Duindoornstraat,
Zeepaadje, Duinhoevelaan, Blekkaertstraat, Hippodroomlaan, Spanjaardstraat, Danckaertstraat,
Geraniumlaan, Renbaanstraat, Oude-Tramstraat,
Dorpsstraat (gedeelte vanaf de watertoren tot
hoek Zandstraat), Monnikenstraat, Benedictijnenstraat, Guido Gezellestraat, Molenstraat, Sint Riquierstraat, Kerkstraat, Jagerspad, Landweg, Priorijhofstraat, Zandstraat, Ploegstraat, Vloedstraat,
Wateringstraat, Sluizenstraat, Zuid‑Oostwijk, Duivenkeetstraat
zone 2 : Ophaalronde op DINSDAG
Groenendijkstraat, Zandheuvel, Doornenbilkstraat, Eendenstraat, Ganzenstraat, Zwanenstraat, Turkeyenlaan, Eksterstraat, Bosduivenstraat, Schoonheidsleerlaan, Kwartelstraat,
Torenvalkenerf, Snippenstraat, Wulpenstraat,
Reigerstraat, Waterhoenstraat, Aalscholverstraat,
Pluvierenerf, Kievitsstraat, Parklaan, Fazantenlaan, Pauwhoflaan, Sluisvlietlaan, Breeweg,
Patrijzenstraat, Zwinstraat, Waterlandstraat,
Zijdeling, Zegelaan, Schelpenlaan, Zeesterlaan, Verdunlaan, Verbondenenlaan, Joos de ter
Beerstlaan, Strandlaan, Bloemenlaan, Duinhelmlaan, Kroonlaan, Meeuwenlaan, Zeelaan, Prinses
Marie-Josélaan, Ijzerlaan, Hendrik Conciencelaan, Peter Benoitlaan, Bruggelaan, Berkenstraat,
Driftweg, Frankrijklaan, Kasteellaan, Kustlaan,
Noordlaan, Prins Karellaan, Meidoornlaan, Wilgenlaan, Centrumlaan, Centrumplein, Populierenlaan, Schoollaan, Beukenlaan, Lindenstraat,
Eikenstraat, Polderstraat, Rietstraat, Jachtstraat,
Waterleliestraat, Vijverstraat, Sloepenstraat, Lodewijk Paretlaan, Ter Cuereplein, Blauwvoetlaan,
Ibislaan, ’s‑Heer Woutermanslaan, Morinenlaan,
Vicognelaan, Vicogneplein, Liefkemoreslaan,
Paaphoek, Albrecht Rodenbachlaan, Kleiveldstraat, Keerweg, Verenigingstraat, Vissersstraat,
Kruisnetstraat, Watervliegpleinstraat, Toekomststraat, Spuikomlaan, Rode Kruisstraat, Darwin,
Wandelweg, Gerard Defeverstraat, Sportstraat,
August Plovieplein, Fritz Vinckelaan, Lijsterstraat, Dorpsstraat (vanaf hoek Fritz Vinckelaan
tot watertoren), Merelstraat, Goudvinkenstraat,
Karekietenerf, Roodborstjeserf, Pimpelmezenstraat, Noord-Edestraat, Oudekreekweg, Pamelkreekweg, Nukkerwijkstraat, Europastraat,
Unescostraat, Vredestraat, Breendonklaan,
Frans Halsstraat, Frans Halsplein, Louis Vander
Schaeghestraat, Noordhofstraat, Pieter Breugelstraat, Maurice Lagravièrestraat, Jan Van Eyckstraat, Frans Provoostplein, Henri Vanblaerestraat,
Plassendalesteenweg, Kwadeweg, Brugsesteenweg, Steenbakkerijstraat, Prinses Elisabethlaan,
Kerkhofstraat, Staessenstraat, Michel Vanden
Wegheplein, Spaarzaamheidstraat, Nieuwstraat,
Nukkerstraat, Vaartstraat, Nijverheidstraat,
Coupurestraat, Steenovenstraat, Henri Zwaenepoelstraat, Zuidstraat, Zijdstraat, Buurtspoorwegstraat, Wagenmakersstraat, Pescatorstraat,
Brouwerijstraat, Steenstraat, Veldstraat

Dat kan door de belangrijke fractie van het
bouw- en sloopafval, de steenfractie, te breken.
Deze gebroken steenfractie kan bijvoorbeeld
gebruikt worden voor de productie van stabilisé
of nieuw beton, op voorwaarde dat ze niet
verontreinigd is. Dat is mogelijk door gebouwen
selectief te slopen. Bij de ontmanteling van
een gebouw, worden daarbij de verschillende
afvalstromen die vrijkomen apart ingezameld en
afgevoerd naar de afvalverwerkingsbedrijven.
Bij selectief slopen moeten eerst de gevaarlijke
afvalstoffen, zoals asbesthoudende materialen,
verwijderd worden. Het is sterk aanbevolen om
hiervoor een beroep te doen op professionele
asbestverwijderaars. Verder worden ook de
niet-gevaarlijke afvalstoffen, zoals glas, hout,
kunststoffen, etc., beter afzonderlijk ingezameld.
Hierdoor ontstaan zuivere stromen en kunnen
we deze maximaal benutten door ze opnieuw
te gebruiken en te recycleren. De inspanningen
om selectief te slopen leveren een financieel

voordeel op, omdat deze stroom niet eerst moet
gesorteerd worden, alvorens te recycleren.
Voor elke verbouwing waarbij een
bouwvergunning vereist is, biedt het selectieve
slopen daarentegen een duidelijke meerwaarde.
Ook voor werken waarbij een aanzienlijke
hoeveelheid steenpuin vrijkomt, zoals het
heraanleggen van een oprit of terras, houdt men
de steenfractie best apart. Een container zuiver
steenpuin is immers eenvoudiger te verwerken
en kost een stuk minder dan het verwerken van
een container gemengd afval.
Op het gemeentelijk containerpark wordt het
selectief aanbieden van kleine hoeveelheden
sloop- en bouwafval van de bewoners
gestimuleerd en correct opgevolgd zodat
verontreiniging van de afgevoerde containers
sloop- en bouwafval tot een minimum wordt
beperkt. Hierdoor werkt de gemeente mee aan
een duurzaam milieubeleid. n

Inzameling grof huisvuil (enkel op aanvraag)
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).

Wanneer?
De ophaling gebeurt op 24/11.
Praktische regeling
De ophalingen beginnen vanaf 8 uur - plaats
het grof huisvuil tijdig buiten!!!

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

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.

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.

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

3-maandelijkse sirenetesten

KRINGLOOPCENTRUM

Op donderdag 6 oktober vinden de
3-maandelijkse sirenetesten plaats tussen
11u45 en 13u15. Op het ogenblik van de test zal
de sirene een NBC alarmsignaal geven (nucleair,
biologisch, chemisch). Dat is een gemoduleerde
huiltoon die na een korte periode herhaald wordt.
Na dit signaal zal uit de luidsprekers van de
sirene de gesproken boodschap ‘Proefsignaal’
weerklinken. Bijkomende informatie over het
alarmeringsnet kan u vinden op de internetsite
www.crisiscentrum.be
(Crisisbeheer
/
Alarmering) of via alerte@ibz.fgov.be.

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.

