Boom voor pasgeborenen
Elk jaar plant het gemeentebestuur, voor elke pasgeborene van het voorbije jaar, een boom. In het
geboortebos werd zaterdag 21 november ll. een nieuwe fase ingehuldigd. 

Inzameling grof
huisvuil
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).
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

Gratis energiekalender 2010 boordevol tips en
gekke illustraties
Elke maand worstelt Hercul met een andere
vorm van energieverspilling. Hij heeft veel goede
bedoelingen, maar hij slaat telkens de bal mis.
Met de juiste tips lukt het hem uiteindelijk toch
om zijn woning echt energiezuinig te maken.
De maandelijkse energiebesparingstips en de
informatie over premies zullen ook u helpen
om het hele jaar door op een haalbare manier
energie te besparen. Zo spaart u zowel uw
portemonnee als het milieu.
In 2010 zal het Vlaams Energieagentschap
het Energierenovatieprogramma 2020 weer
volop onder de aandacht brengen. De Vlaamse
overheid streeft ernaar dat tegen 2020 in
elke woning dakisolatie is aangebracht, een
verwarmingsketel met een hoog rendement is

geïnstalleerd, en enkel glas is vervangen door
hoogrendementsbeglazing. Wist u dat u een
aanzienlijke premie kunt krijgen als u in die
energiebesparende werken investeert?
Voor meer informatie over alle premies
voor energiebesparing in uw gemeente
gegeven worden, kunt u surfen naar www.
energiesparen.be (klik op de bol ‘subsidies’) of
bellen naar het gratis nummer 1700. U kunt de
energiekalender gratis bestellen op de website
www.energiesparen.be of door te bellen naar
het gratis nummer 1700. U kunt ook een
exemplaar halen in uw openbare bibliotheek of
gemeentehuis, zolang de voorraad strekt.
Bron:Vlaams Energieagentschap,
www.energiesparen.be 

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 :
• 28 januari 2010, 25 maart 2010
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.
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

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.

MILIEUKRANT
B

Containerpark krijgt automatische slagboom

Voorwoord
Nadat het containerpark dit jaar werd
heringericht en een nieuwe belijning kreeg,
wordt vanaf februari 2010 gestart met
elektronische toegangscontrole. Gebruikers
van ons afvalbakkenpark zullen vanaf
die datum gebruik moeten maken van de
elektronische identiteitskaart.
Eind november nam het containerpark
trouwens deel aan de actie van Valorfrit om
gebruikt frituurvet of -olie niet via de afvoer
weg te gieten. We hinken met het Vlaamse
gemiddelde van 2,86 kg per gezin immers
nog een pak achter op de 5,5 kg gebruikte
frituurvet of -olie die potentieel zou kunnen
ingezameld worden per gezin. Als extra
duwtje in de rug organiseerde Valorfrit
daarom in samenwerking met Radio 2 de
Grote Inzamelweek.
Ook het Bredense
containerpark droeg
zijn steentje aan
deze actie bij.

Yannick Wittevrongel
Gemeentesecretaris

Erwin Feys
Schepen van Milieu

Een feest organiseren?
Zorg dat je over de nodige
vergunningen beschikt!
Bij de organisatie van activiteiten staan
weinigen er bij stil om bij het gemeentebestuur
de vereiste vergunningen aan te vragen.
Wanneer men gebruik maakt van het openbaar
domein of de openbare weg is dat echter wel
absoluut noodzakelijk!
Een straatfeest organiseren, wieler- of
loopwedstrijden inrichten, een wandeltocht,...
Moet de straat verkeersvrij worden gemaakt?
Of enkele parkeervrij? Wat als ik een tent wil
opstellen? Mag ik vuurwerk afsteken? Het klinkt
allemaal banaal en bij velen zal er dan ook geen
belletje gaan rinkelen. Het gemeentebestuur
heeft nu voor alle organisatoren een handige
checklijst gemaakt.
Deze checklijst is
verkrijgbaar op het gemeentehuis (technische
dienst) of via www.bredene.be (digitaal loket).


Vanaf 1 februari 2010 wordt er gebruik gemaakt van een automatische slagboom
aan het gemeentelijk containerpark. Wie het containerpark wil gebruiken, zal dus
voortaan eerst voorbij deze slagboom moeten raken. Dit kan met uw elektronsiche
identiteitskaart. Op deze manier wil het gemeentebestuur onrechtmatig gebruik van
het containerpark tegengaan en de kosten voor afvalverwerking voor de Bredenaar
terugdringen.
De slagboom kan op drie manieren worden
geopend:
• De Bredenaars en de (meeste) houders van
een tweede verblijf te Bredene kunnen deze
slagboom openen met de elektronische
identiteitskaart. NB: de “houder van
een tweede verblijf” is de persoon die
als belastingplichtige is vermeld op het
meest recente aanslagbiljet voor tweede
verblijven.
• De meeste andere gebruikers zullen bij het
gemeentebestuur een speciale elektronische
badge moeten aanvragen. Het gaat hierbij
met name om KMO’s (enkel bepaalde
afvalfracties), instellingen van openbaar
nut (zoals scholen, rusthuizen, openbare
besturen,…), erkende verenigingen of
tweede verblijfhouders die niet beschikken
over een bruikbare elektronische identiteitskaart. Ook eventuele familieleden van de
houders van een tweede verblijf zullen
gebruik moeten maken van een dergelijke
badge.
• Wie nog niet deﬁnitief als inwoner is
geregistreerd, zal een bewijs meekrijgen

van de dienst bevolking dat men zich
heeft aangeboden voor inschrijving in het
bevolkingsregister. Met dit document kan
men zich eveneens op het containerpark
aanbieden. Een parkwachter zal in dit geval
de slagboom komen openen.
De elektronische badge wordt aangevraagd
via een aanvraagformulier. U vindt dit formulier
terug op de gemeentelijke website www.
bredene.be (onder “digitaal loket”) of in het
gemeentehuis. U dient de badge in bezit te
hebben vóór u zich naar het containerpark
begeeft. De badge kan niet op het containerpark
zelf bekomen worden. Er worden maximaal
drie badges per gebruiker uitgereikt en voor
de badge wordt een waarborg gevraagd van
50 EUR.
Let dus op dat u vanaf 1 februari 2010 steeds
de nodige toegangsbewijzen bij de hand houdt
als u zich naar het containerpark begeeft!
Wij danken u alvast voor uw begrip en uw
medewerking. 

