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Kringloopwinkel verleidt
studenten

Voorwoord
Het gemeentebestuur levert heel wat inspanningen om
de straten en voetpaden net te houden, zodat het in onze
gemeente voor iedereen aangenaam wonen of verblijven is.
Toch kan het nog beter : de inspanningen voor een propere
gemeente moeten van twee kanten komen.
In deze Afvalkrant vindt u een aantal tips hoe u behulpzaam
kan zijn bij het net houden van onze gemeente. Zo vragen
wij o.m. om geen restafval in de straatvuilnisbakken te
gooien, geen zwerfvuil langs de weg te dumpen, de drol van
uw hond op te kuisen... Hiermee toont
u ook respect voor het werk van onze
vele medewerkers die instaan voor de
netheid van de gemeente.

Voor het eerst op kot, of opnieuw op kot straks na de zomer? De Kringloopwinkel
helpt studenten om het academiejaar budgetvriendelijk in te zetten, met een
ruim aanbod van goedkope en degelijke goederen: alle meubelen, eet- en
kookgerei, elektrische toestellen (met garantie!), inrichting, fietsen …
Tot 30 september krijgen studenten op vertoon van hun studentenkaart hoger
onderwijs 20% korting op hun aankopen voor de inrichting van hun kot. De
studentenkorting geldt in alle West-Vlaamse kringwinkels.
Meer info?
De Kringwinkel Kust – Bredene
Duinenstraat 114 – 8450 Bredene
T 059/32 10 27
Openingsuren:
ma 14u – 17u30
di – za: 10u – 17u30

Yannick Wittevrongel
Gemeentesecretaris

Erwin Feys
Schepen van Milieu

Huisvuil in openbare vuilnisbakjes
gooien is wel degelijk sluikstorten
De rechtbank van eerste aanleg in Antwerp
heeft onlangs in een vonnis duidelijk gesteld
dat het deponeren van huishoudelijk afval
in openbare vuilnisbakjes kan gelijkgesteld
worden met sluikstorten. Op dit vlak voert ook
het gemeentebestuur van Bredene een streng
beleid. Huishoudelijk afval deponeren in
openbare vuilnisemmers kost de sluikstorters
minimum 123,95 EUR.
Het gebeurt wel eens dat mensen hun
huisvuil proberen te dumpen in de openbare
vuilnisbakjes. Daarmee proberen ze hun
verantwoordelijkheid voor het eigen afval te
ontlopen en storten ze hun ongesorteerd afval
op kosten van de maatschappij. Dit is een
illegale praktijk, aldus de Antwerpse rechter.
Het vonnis laat weinig plaats voor twijfel:

openbare vuilnisbakjes dienen niet om huisvuil
ongesorteerd achter te laten. Doet men dat wel,
dan is men bewust met sluikstorten bezig en kan
men navenant beboet worden. Vuilnisbakjes op
openbaar domein hebben volgens de rechter
‘exclusief tot doel het openbaar domein schoon
te houden om zo de toevallige gebruikers van
dat terrein in staat te stellen hun ter plaatse
veroorzaakt afval te deponeren’. De rechter
stelt nog dat dergelijke vuilnisbakken duidelijk
niet zijn bedoeld als verzamelplaats voor
op een andere plaats gecreëerd afval, zoals
bijvoorbeeld huishoudelijk afval. Nog volgens
het vonnis is het niet nodig dat het verbod
om huisvuil achter te laten op de containers
is aangebracht; de rechter is van oordeel dat
het zo duidelijk genoeg is waarvoor openbare
vuilnisbakjes dienen.

10 TIPS
Om Bredene NET iets beter te houden

Bescherming Home des
Enfants du Hainaut.

 Gooi geen huishoudelijk afval in de
straatvuilbakjes. Je kunt daarvoor een
fikse boete krijgen !
 Dump geen tuinafval in grachten of bermen.
In ons containerpark kun je gratis terecht !
 Heb respect voor de arbeiders van het
gemeentebestuur die zorgen voor het
onderhoud van onze wegen, voetpaden,
plantsoenen en pleinen. Zij zijn dagelijks in
de weer om onze stad proper te houden.
 Giet geen gebruikte frituurolie of andere
vetten in de straatkolken. Je kan met deze
afvalfracties in het containerpark terecht !
 HET IS MOEDIG OM OOK EENS TE LATEN
BLIJKEN DAT JE ‘VUIL’ GEDRAG VAN
ANDEREN AFKEURT !!! 

17,35

Sirenetest
De alarminstallaties die op bepaalde plaatsen
in Bredene staan opgesteld geven regelmatig
een proefsignaal. Dit proefsignaal dient
om de installaties te testen. De volgende
proefsirene is voorzien op 4 oktober a.s.
tussen 8u45 en
10u15. Gezien
het hier een
proefsignaal
betreft hoeft u
zich dus geen
zorgen te maken.


7-14 oktober

BOS

Wanneer ?
De ophaling gebeurt in 2007 nog op volgende data :
25/10/2007
13/12/2007
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Hoeveel kost een ophaling ?
Gewoon tarief : 10 euro
tarief voor personen die het WIGW-statuut genieten : 5 euro
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Hoe aanvragen ?
Minstens 1 weerk vóór de ophaaldatum.
Bel tussen 9 en 12 uur naar de IVOO. 059/55.27.30 of mail naar
ivoo@ivoo.be. Ook de betaling moet tenminste 1 week voor de
ophaling op het rekeningnummer 091-0006508-38 worden
gestort.

HERGEBRUIKBAAR MATERIAAL =
KRINGLOOPCENTRUM
DUINENSTRAAT 114 - BREDENE
T. 059/32 10 27
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Inzameling grof huisvuil

20 bus 8 - 1000

inclusief beluchtingsstok
Compostvaten kunnen worden aangekocht in
het dienstengebouw technische dienst,
Prinses Elisabethlaan 47 te Bredene, (T. 059/33 25 38) 

Albert II-laan

EUR

ere (ANB) - Koning

Speciale promotieactie:
Compostvaten

Het Agentschap RO – Vlaanderen van de
Vlaamse overheid, afdeling Onroerend
Erfgoed, voert momenteel een openbaar
onderzoek over de mogelijke bescherming
als monument van het voormalige Home
des Enfants du Hainaut langs de Kapelstraat.
Opmerkingen over of bezwaren tegen deze
bescherming kunnen worden overgemaakt
aan de dienst ruimtelijke ordening van
het gemeente-bestuur (Gemeentehuis,
Centrumplein 1 te Bredene – tel. 059/33.91.91
bouwvergunningen@bredene.be) waar het
dossier ook ter inzage ligt. 

V.u. Yves Decuyp

 Neem af en toe een veegborstel en maak je
stoep schoon. Als je buren hetzelfde doen,
krijg je een aangename, propere straat.
 Zet huisvuil pas op de dag van de ophaling
op de stoep. Zo vermijd je dat katten en
honden ’s nachts in je huisvuilzak neuzen.
 Ga je met je hond wandelen ? Ruim dan de
hondendrol op !
 Papier bied je best aan in een gesloten
kartonnen doos of samengebonden met
een touw. Zoniet vliegt het in het rond.
 Gooi geen papiertjes, drankverpakkingen
of kauwgom op de grond. Gebruik de
straatvuilbakjes. Vind je geen vuilbak ?
Neem je afval dan mee naar huis.

OPENBAAR ONDERZOEK

