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Voorwoord
Voor de tiende keer op rij worden in
november bomen aangeplant in het
geboortebos.   Het Bredens geboortebos,
naast het containerpark, telt   ondertussen
meer dan 2000 bomen.
Het planten van een boom bij een geboorte
was jarenlang een traditie.   Bredene is in
2001 opnieuw gestart met deze aloude
traditie, maar bovenal  was het de bedoeling
een signaal te geven dat onze toekomstige
generaties zorg dienen te dragen voor de
natuur. Het Geboortebos moet, net als het al
gedeeltelijk aangelegde Parkbos langsheen
de Spuikom, een groene long worden in
onze gemeente.

Aanhoudende problemen bij
toegangscontrole containerpark
Er doen zich aanhoudende problemen voor met de automatische slagboom aan het
containerpark. Niettegenstaande het gemeentebestuur reeds verschillende keren
correcte informatie heeft doorgegeven aan de firma die de software beheert, worden
nog steeds niet alle inwoners en personen met een tweede verblijf te Bredene door
het systeem herkend.
Aangezien er geen directe juridische band
bestaat tussen het gemeentebestuur en
Bamtechnics, de firma die de software
beheert, heeft het gemeentebestuur nu beslist
om de afvalintercommunale IVOO in gebreke
te stellen. Hiermee wil het gemeentebestuur
bekomen dat IVOO de nodige druk uitoefent op
Bamtechnics om de problemen op te lossen.

De groei van het geboortebos betekent ook
de groei van onze gemeente.   Hoe meer
kinderen er worden geboren, hoe meer
bomen er worden aangeplant.  In een tijd dat
milieuthema’s hoog op de agenda staan is
het dan ook noodzakelijk dat wij, als lokaal
bestuur, zorgen dat
ook onze kinderen,
kleinkinderen
en
achterkleinkinderen
in een gezonde en
groene omgeving
kunnen opgroeien.

Door de aanhoudende problemen kan de
slagboom in de praktijk niet nuttig worden
gebruikt. Dit betekent dat de slagboom ofwel
volledig moet worden opengezet, ofwel dat
er een personeelslid naast de slagboom moet
staan om manuele identiteitscontroles uit te
voeren. Beide “oplossingen” schieten echter
het doel van een automatische slagboom
voorbij. n
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Van 10 tot 17 oktober 2010 vindt in heel
Vlaanderen de Week van het Bos plaats, de
grootste boshappening van Vlaanderen. Deze
campagne van Agentschap Natuur en Bos
(ANB) en Vereniging voor Bos Vlaanderen (VBV)
wil zo veel mogelijk mensen in contact brengen
met de schoonheid van onze bossen. Bredene
bezit zelf geen bosgronden, maar wil deze
campagne toch een hart onder de riem steken.
In samenwerking met Natuurpunt Afdeling
Middenkust zal op zaterdag 9/10/2010 van
13u tot 17u een rondleiding worden verzorgd
in het natuurgebied Paelsteenpanne. De
rondleiding zal zich richten op de historiek
van het gebied en de beheerswerken die
worden uitgevoerd ten voordele van de
biodiversiteit. Na de rondleiding kunnen
de aanwezigen actief deelnemen aan de
natuurbeheerwerken. Tijdens de beheerwerken
zullen de duindoornstruiken en witte abelen
met behulp van verschillende technieken
worden verwijderd. De terreinwerkploeg
van Natuurpunt zal eveneens aanwezig zijn
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10de fase geboortebos
Op zaterdag 20 november wordt om 11 uur
de 10de fase van het geboortebos officieel
ingehuldigd. De inhuldiging sluit aan op de
provinciale Dag van de Natuur.
Alle Bredense pasgeborenen uit 2009 krijgen
er een boom.   Naar goede gewoonte wordt
ook een bord met alle namen van deze
pasgeborenen onthuld. n

Week van het Bos

om verschillende beheerstechnieken te
demonstreren. Daarnaast is tijdens de hele
Week van het Bos in bibliotheek “De Leestuin”
de tentoonstelling “Ludieke kijk op het milieu”
te bewonderen. De tentoonstelling bestaat uit
25 milieucartoons op canvas, telkens voorzien
van commentaren en milieutips. n

Inzameling batterijen
Op 11 juni 2010 keurde de Vlaamse regering de definitieve
ontwerpmilieubeleidsovereenkomst goed over afgedankte draagbare en industriële
batterijen en accu’s tussen de het Vlaams Gewest en o.m. Bebat.
Nogal wat gemeenten, waaronder Bredene,
hadden onder impuls van de VVSG, tegen de
inhoud van deze ontwerpbeslissing bezwaar
ingediend. Het leek er lange tijd namelijk naar
uit te zien dat de gemeenten niet langer vergoed
zouden worden voor de inzameling van batterijen
e.d. via het gemeentelijk containerpark.
Het blijft uiteindelijk echter wel degelijk
de bedoeling dat Bebat (die de inzameling
coördineert) de gemeentebesturen vergoedt
voor het gebruik van de containerparken. Het
Vlaams Gewest heeft er bij Bebat reeds op
aangedrongen om werk te maken van een
modelovereenkomst in die zin.  Het college heeft

nu kennis genomen van de definitieve tekst
van de ontwerpmilieubeleidsovereenkomst in
kwestie.

Sedert de invoering van de fietsvergoeding midden 2007 heeft het Bredens
gemeentepersoneel nagenoeg 200.000 km met de fiets afgelegd wat ruim 20 maal
de afstand is naar Kyoto.

200.000 km
Bredene wil in de eerste plaats zijn eigen
personeel sensibiliseren om duurzaam naar
het werk te komen. De ambitie was om elk jaar
minstens enkele keren de virtuele afstand naar
Kyoto af te leggen. Sedert de invoering van de
fietspremie op 1 augustus 2007 werd door het
gemeentepersoneel intussen bijna 200.000
km met de fiets afgelegd voor de verplaatsing
van en naar het werk.  Dit overtreft de stoutste

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).

Bredens gemeentepersoneel fietst
20 maal naar Kyoto

Door zijn werknemers
ertoe aan te zetten om de
fiets te nemen voor het
woon-werkverkeer wil het
Bredens gemeentebestuur
mee zijn bijdrage leveren
tot het verminderen
van de CO2-uitstoot. De
gemeenteraad besliste
onlangs dan ook om
deze fietsvergoeding te
verhogen van 0,15 EUR tot 0,20 EUR.  In 2009
dienden op een totaal van 140 personeelsleden
89 sportieve personeelsleden een aanvraag in
tot uitbetaling van de fietsvergoeding. Samen
legden zij in de periode januari - december
2009 in totaal 65.570 kilometer af of gemiddeld
736,74 km per fietser per jaar.

Inzameling grof
huisvuil

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.
Wanneer?
De ophaling gebeurt in 2010 nog op volgende
data :
• 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.

verwachtingen want deze afstand komt
overeen met ruim 20 maal de virtuele afstand
naar Kyoto.   Goed voor de gezondheid, maar
ook voor het milieu want deze bijna 200.000
km met de fiets heeft ervoor gezorgd dat 40
ton minder CO2 werd uitgestoten.   Hiermee
levert het gemeentepersoneel een bescheiden
bijdrage tegen de opwarming van de aarde.

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

Ook met andere initiatieven wil het
gemeentebestuur
het
fietsverkeer
aanmoedigen. Het aanleggen van fietspaden
is al enkele jaren een prioriteit van Bredene.
Straks wordt ook nog een brochure verspreid
met alle veilige fiets- en wandelroutes. Hierbij
zal bijzondere aandacht gegeven worden aan
de routes van en naar de scholen. n

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.

