MILIEUKRANT
B

Voorwoord

Het geboortebos werd in november
opnieuw uitgebreid met een aanzienlijk
aantal nieuwe bomen. Dit voorjaar wordt
het Park Ramakers, in het centrum van
de oude villawijk, volledig heringericht.
En met de goedkeuring van het ruimtelijk
uitvoeringsplan ‘Parkbos’ kan het
gemeentebestuur nu werk maken van de
onteigeningen die noodzakelijk zijn voor de
verwezenlijking van het Parkbos.
Elk jaar besteedt het
gemeentebestuur dan
ook een ruim budget
aan de ontwikkeling of
herinrichting van groene
zones.
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Harde plastics worden afzonderlijk ingezameld
Het gemeentebestuur heeft beslist om vanaf
volgend jaar een aparte inzameling van harde
plastics te organiseren op het containerpark.
De kosten voor de aparte inzameling van deze
afvalfractie vallen wel zo’n 50 % hoger uit dan
eerder werd geraamd en dit voornamelijk door

een recente terugval in de marktvraag naar dit
recyclageproduct. Toch is het gemeentebestuur
van mening dat een aparte inzameling,
voornamelijk vanuit ecologisch standpunt,
zinvol is. 

Een boom voor elke nieuwe Bredenaar
Voor wie het nog niet wist : het Bredense
geboortebos is gelegen naast het containerpark
in de Noord-Edestraat. Het bosje van 8 jaar
geleden is trouwens al uitgegroeid tot een uit
de kluiten gewassen Geboortebos. Elk jaar
komen er immers gemiddeld 170 bomen bij.
Ook dit jaar was dat het geval.

Tijdens de inhuldiging van elke nieuwe fase
van het bos worden alle ouders die het jaar
voordien mama en/of papa zijn geworden
uitgenodigd om de onthulling van het
naambord bij te wonen. Symbolisch wordt dan
ook een boom geplant. Achteraf werden alle
aanwezigen getrakteerd op een drankje. 

Park Ramakers krijgt amfitheater
De gemeenteraad heeft de plannen voor de
herinrichting van het park Ramakers deﬁnitief
vastgesteld. Op aangeven van de Mina-raad
werden nog enkele wijzigingen aangebracht
ten opzichte van het ontwerpplan. De
herinrichting moet zoals bekend zowel de
ecologische (rooien van bomen, nieuwe
aanplantingen,…) als de belevingswaarde
(o.a. vijver, amﬁtheater, zitbanken,…) van dit
park in Bredene Duinen vergroten.

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).

Een belangrijk gedeelte van de werken zal
worden uitgevoerd door de gemeentelijke
technische dienst en de gemeentelijke
groendienst. Het basisontwerp van de
aanpassingswerken werd trouwens door de
groendienst opgesteld. 

Milieuvriendelijk winkelen : de eerste winnaars !
De eerst winnaar van de actie “Milieuvriendelijk
winkelen” werd in oktober ‘betrapt’ in BredeneSas. Gilbert Bekaert werd er gefotografeerd
toen hij te voet zijn krant kocht bij Boekhandel
Chantal in de Buurtspoorwegstraat. Ondertussen zijn reeds een tiental Bredenaars de
bezitter van een kwaliteitsvolle, herbruikbare
boodschappentas.
Met de actie ‘Milieuvriendelijk winkelen’ wil
Bredene op een ludieke manier shoppers
belonen die zich op een milieuvriendelijke
manier naar de winkel begeven. Vanaf
deze week wordt elke week één inwoner
gefotografeerd die met de ﬁets of te voet gaat
winkelen. De weekwinnaar krijgt een uniek
herbruikbare boodschappentas cadeau. Op het
einde van de actie worden alle gefotografeerde
milieubewuste shoppers uitgenodigd voor een
receptie op het gemeentehuis. Daar wordt dan
onder de aanwezigen nog één prijs verloot.

Inzameling grof
huisvuil

Deelnemen ?
Onze fotograaf gaat elke week op stap in een
andere wijk in Bredene.
Om deel te nemen hoeft u zich NIET in te
schrijven. De enige voorwaarde waaraan
u moet voldoen is dat u ‘milieuvriendelijk’
winkelt. Dit kan door uw boodschappen met
de ﬁets te doen. Maar ook wie te voet naar de
winkel stapt maakt evenveel kans.
Hoe weet u dat u gewonnen hebt ?
Tijdens, voor of na het winkelen wordt u door
een medewerker van het gemeentebestuur
aangeklampt. U krijgt onmiddellijk het nuttige
geschenk aangeboden. Uw naam en adres
gaan in een doos. In juni 2009 wordt u
vervolgens uitgenodigd op het gemeentehuis
waar alle weekwinnaars verzamelen. Eén van
hen gaat met de hoofdprijs naar huis. Let wel:
enkel wie met de ﬁets of te voet winkelt én
naar de prijsuitreiking op het gemeentehuis
komt maakt kans op de hoofdprijs. 

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 tegenbetaling 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 2009 nog op volgende
data :
• 26/02, 23/04, 25/06, 27/08, 22/10 en 10/12
Hoeveel kost een ophaling ?
• gewoon tarief : 10 euro
• tarief voor personen die het WIGW-statuut
genieten : 5 euro
Hoe aanvragen ?
Minstens 1 week vóór de ophaaldatum. Bel
tussen 9 en 12 uur naar de IVOO. 059/55.27.30
of mail naar ivoo@ivoo.be. (betaling moet
1 week voor de ophaling 091-0006508-38
worden gestort.

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.

