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Voorwoord

Bedrijven moeten zelf instaan voor ophaling afval
Ingevolge het uitvoeringsplan van de
Vlaamse Overheid inzake milieuverantwoord
beheer van afvalstoffen zal het Bredens
gemeentebestuur straks zijn dienstverlening
inzake ophaling van bedrijfsafval geleidelijk
aan afbouwen. Vanaf 1 januari a.s. zullen
de campings en tweedeverblijfparken
zelf moeten instaan voor de ophaling en
verwerking van hun bedrijfsafval. Vanaf
2009 zullen ook de andere bedrijven die
meer dan 240 liter afval per 2 weken
produceren een oplossing moeten vinden
voor hun bedrijfsafval.
De Vlaamse Overheid wil dat de lokale
besturen hun dienstverlening inzake
ophaling van bedrijfsafval ofwel volledig
afbouwen ofwel alle kosten hiervan
doorrekenen. Het uitvoeringsplan suggereert
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de intercommunales en gemeentebesturen
zelfs om hiervoor een afzonderlijke
bedrijfstak op te richten waardoor alle kosten
van ophaling, verwerking en administratie
met betrekking tot bedrijfsafval perfect
kunnen worden berekend. Het Bredens
gemeentebestuur heeft evenwel beslist om
de bedrijven de mogelijkheid te bieden om
hiervoor zelf in te staan. Hierdoor kunnen
deze bedrijven en meer in het bijzonder de
campings oplossingen op maat uitwerken
die ook financieel voordeliger kunnen zijn.
Ook de IVOO, de intercommunale voor
Vuilnisverwerking in de regio middenkust,
adviseert de gemeentebesturen om de
ophaling en verwerking
van het bedrijfsafval over
te laten aan de bedrijven
zelf.
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7e fase
geboortebos
aangeplant
Ook dit jaar werd tijdens de “Dag van de Natuur”
een nieuw stuk geboortebos aangeplant.
Ondertussen is het reeds 7 jaar geleden dat de
eerste boom op het geboortebos werd geplant.
De traditie is reeds goed ingeburgerd bij de
inwoners.
Tijdens de voorbije 7 jaar werden jaarlijks
telkens ruim 150 bomen aangeplant. Dit jaar
werden er voor 166 Bredenaars die vorig jaar
het levenslicht zagen een boom geplant. Dat
brengt het totaal op 1746.
Het Geboortebos moet, net als het al
gedeeltelijk aangelegde Parkbos langsheen
de Spuikom, een groene long worden in onze
gemeente. Met deze jaarlijkse aanplanting
wil het gemeentebestuur echter bovenal een
signaal geven aan de huidige en volgende
generatie dat er moet zorg gedragen worden
voor de natuur. 

Informatiecampagne over bedrijven met een hoog risico

Help ! Een Seveso-bedrijf ! Een watte ?
Inderdaad wij wonen in Bredene in de
nabijheid van een Seveso-bedrijf. Net over
het kanaal Oostende-Brugge, ter hoogte
van Bredene-Sas, situeert zich het bedrijf
Proviron Fine Chemicals. Dit bedrijf is een
onderneming met een hoog risico.
In principe lopen wij geen gevaar, want
net zoals alle risicobedrijven in ons land

voldoet ook dit bedrijf aan de meest strenge
veiligheidsnormen. Maar een ”nulrisico” op
ongevallen bestaat niet.
Daarom heeft de federale overheidsdienst
Binnenlandse zaken een informatiecampagne
opgezet over de risico’s, maar vooral over
hoe je het best reageert indien er toch iets
misloopt. 

Seveso-bedrijf
Even situeren : in 1976 gebeurde bij

Seveso in Italië een zwaar industrieel ongeval,
en dat verklaart meteen de naam van de
zgn. Seveso richtlijn, een Europese richtlijn
over de risico’s van industriële ongevallen.
Deze richtlijn legt veiligheidsvoorschriften
vast en besteedt onder meer aandacht aan
preventiemaatregelen, aan bedrijfsinspecties
en aan de ruimtelijke ordening rondom
bedrijfssites met een hoog risico. Bedrijven
die vallen onder de noemer “bedrijf met
Seveso-risico” ontplooien activiteiten op het
vlak van de behandeling, de productie, het
gebruik of de opslag van gevaarlijke stoffen.

Inzamelactie t.v.v.
Belgisch Centrum voor
Geleidehonden
Bredene werkt mee aan een inzamelactie voor
dopjes ten voordele van het Belgisch Centrum
voor Geleidehonden. Dopjes zelf afleveren aan
een verwerkingsfirma brengt 0,22 EUR per kg op.
De dopjes worden ingezameld door vrijwilligers of
particulieren die hun afval sorteren.
Wie wil meewerken kan dopjes afgeven op het
inzamelpunt in het containerpark. De dopjes die
in aanmerking komen voor de actie zijn propere
plastic dopjes van drankflessen, zoals mineraalen spuitwater, frisdrank, melk of fruitsap.
Het Belgisch Centrum voor Geleidehonden kweekt
zelf honden en leidt ze op tot blindengeleidehonden.
Daarnaast wordt aan personen met een visuele
handicap aangeleerd hoe ze met de hond moeten
omgaan en wordt blijvende nazorg verleend aan
zowel hond als gebruiker 

Bredenaars zijn milieuvriendelijk
De inwoners van Bredene doen heel wat
inspanningen om het restafval te beperken.
Dit wordt bewezen door de resultaten
van de selectieve ophalingen van PMD,
papier en karton en ook door de cijfers
van het gebruik van het containerpark. Het
Bredens containerpark is nog steeds gratis
waardoor er geen financiële drempel is
om het afval te sorteren en te deponeren
in de hiervoor bestemde afvalbakken. Het
gemeentebestuur dankt de inwoners die
het voorbije jaar grote inspanningen hebben
gedaan om het restafval verder te beperken.
De hoge restafvalcijfers hebben vooral te
maken met het toeristisch karakter van

de gemeente en het feit dat dit toeristisch
karakter schromelijk wordt onderschat door
OVAM.
Correctiefactor reeds enige tijd ter
discussie
De correctiefactor die de impact van het
toerisme op de afvalproductie in rekening
moet brengen, beantwoordt niet aan de
realiteit.
Door de kustburgemeesters
werd dan ook bij OVAM, de openbare
afvalstoffenmaatschappij,
aangedrongen
op een aanpassing van deze correctiefactor
die voor elke kustgemeente afzonderlijk
wordt berekend. Dit heeft er in geresulteerd

dat de correctiefactor voor Bredene vanaf
1 januari a.s. wordt verhoogd van 1,25 tot
1,48, wat onmiddellijk een ander beeld geeft
van de restafvalproductie door de eigen
inwoners. Met deze nieuwe correctiefactor
zal het restafval dat gemiddeld door de eigen
inwoners wordt geproduceerd immers nog
slechts 178 kg bedragen. Door het nieuwe
uitvoeringsplan huishoudelijke afvalstoffen
zullen de Bredense campings straks geen
beroep meer kunnen doen op het gemeente
voor de ophaling en verwerking van het afval
dat afkomstig is van de campings. Ook dit
zal onmiskenbaar invloed hebben op de
afvalcijfers. 

