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Voorwoord

Aankoop bewegwijzering containerpark

Dit voorjaar is ons bestuur gestart met de
toegangscontrole van het containerpark.
En dat liep niet onmiddellijk van een leien
dakje.

Het gemeentebestuur heeft 27 magnetische
stroken aangekocht bij de firma Placora uit
Oostende. Bij de afvalintercommunale IVOO
werden eveneens 27 informatieborden met
sorteerinstructies aangekocht. De magnetische
stroken en de informatieborden moeten de
bezoekers van het gemeentelijk containerpark
ertoe aanzetten om hun afval zo correct
mogelijk te scheiden en zo correct mogelijk

Ondanks onze inspanningen, waarbij
we regelmatig contact namen met de
firma die de software beheert, bleven
deze problemen zich voordoen. Door de
aanhoudende problemen kon de slagboom
in de praktijk niet nuttig worden gebruikt. Dit
betekende dat de slagboom ofwel volledig
moest worden opengezet, ofwel dat er een
personeelslid naast de slagboom moest
staan om manuele identiteitscontroles uit te
voeren. Beide “oplossingen” schoten echter
het doel van een automatische toegang
voorbij.
Ons bestuur heeft evenwel de voorbije
weken de nodige druk uitgeoefend op
zowel afvalintercommunicale IVOO als op
de softwarefirma, met als gevolg dat plots
alle
problemen
werden opgelost.
Dit betekent dat
de slagboom op
ons containerpark
inmiddels
weer
in gebruik werd
genomen.
Yannick Wittevrongel
Gemeentesecretaris

Erwin Feys
Schepen van Milieu

Nieuwe ophalers voor papier/karton en PMD
Vanaf 1 januari 2011 zal de ophaling van papier,
karton en PMD door andere ophalers gebeuren.
Dit kan betekenen dat de route gewijzigd
wordt en de ophaalwagen bijvoorbeeld om 9
uur langskomt i.p.v. om 14 uur. Plaats daarom
tijdig je afval buiten. De ophaalploegen starten
hun werkdag om 7 uur ’s morgens. Het uur

Wie shopte het milieuvriendelijkst ?
Eind november vond in het gemeentehuis
de prijsuitreiking plaats van de actie
“Milieuvriendelijk winkelen”. De voorbije
maanden werden 38 Bredenaars, die met
de fiets of te voet aan het winkelen waren,
bedacht met een herbruikbare winkeltas.
De actie “Milieuvriendelijk winkelen” was
aan haar tweede editie toe. Wekelijks
werd een Bredenaar, die te voet of met de
fiets boodschappen doet, een herbruikbare
winkeltas cadeau gedaan.  Uit de 38 winnaars
van een winkeltas wordt vervolgens nog één
hoofdwinnaar uitgeloot. Dit jaar was Etienne
Vansteenkiste de gelukkige.  Hij trok met een
gloednieuwe fiets huiswaarts. n

in de diverse containers te deponeren. De
magnetische stroken dienen ter vervanging
van gelijkaardige stroken die nu reeds op de
containers aangebracht zijn, maar stilaan
versleten raken. Het plaatsen van duidelijke
informatieborden met sorteerinstructies betreft
dan weer een nieuwe vorm van dienstverlening.
n

van ophaling kan verschillen van week tot
week in functie van weersomstandigheden,
werken, verlofperiodes en andere. De nieuw
ophaalronde wordt door de nieuwe firma
uiteraard ten gepaste tijde geëvalueerd en
waar nodig geoptimaliseerd. n

Correct sorteren !
Correct sorteren maakt het hele systeem
van selectieve inzameling en recyclage
doeltreffender.
Wanneer is PMD OK?
Alle lege plastic flessen en flacons
van: limonade, water, melk, fruit- en
groentesap, yoghurtdrankjes, bad- en
doucheproducten,
wasproducten
en
wasverzachters, afwasproducten en vloeibare
onderhoudsproducten, gedistilleerd water. Alle
lege metalen verpakkingen zoals: drankblikjes,
conservenblikken, deksels en capsules
van bokalen en flessen, dozen en bussen,
borden, bakjes en schaaltjes uit aluminium,
spuitbussen van cosmeticaproducten en
voedingsmiddelen. Alle lege drankkartons van
onder meer: fruitsap, soep, melk
Wat kan zeker NIET?
• Alle andere verpakkingen en voorwerpen
in plastic die geen fles of flacon zijn
(vb. yoghurtpotjes, vlootjes van boter
of margarine, plastic dozen waarin ijs
wordt bewaard). Dit afval hoort thuis in de
restafvalzak.
• Plastic zakken en folie, emmers, speelgoed
Hiermee kun je wel terecht op sommige
containerparken of horen thuis in de
restafvalzak
• Verpakkingen die giftige of bijtende producten
hebben bevat, zoals verf of insecticiden.
Dit is KGA (Klein Gevaarlijk Afval)
• Injectienaalden, baxters en ander medisch
afval. Hiermee kun je terecht op het
containerpark, op voorwaarde dat ze goed
verpakt zijn zodat niemand zich kan kwetsen

(vb in een dikke plastic fles). Daar horen ze
thuis bij het KGA.
• Aluminiumpapier (hoort bij restafval)
• Piepschuim of isomo (kan je terecht op het
containerpark)
• Motorolie (is KGA)
Let op
• Maak de verpakkingen helemaal leeg voor u
ze in de PMD-zak stopt.
• Verpakkingen in een blauwe PMD-zak
mogen een inhoud hebben van maximaal 8
liter.
• Maak geen plastic bidons vast aan de
touwtjes waarmee de blauwe PMD-zak
wordt dichtgebonden.
Wat hoort bij papier/karton?
papieren zakken en kartonnen dozen, kranten,
tijdschriften en folders, boeken, briefpapier en
printpapier
Wat kan NIET?
vuil of vet papier, huishoudfolie (‘cellofaanpapier’), behangpapier, aluminiumfolie, plastic
en piepschuim
Let op
• Haal kranten, tijdschriften en folders uit hun
plastic verpakking
• Geen te zware kartonnen dozen (maximaal
15 kg)
• Stop uw papier en karton in een kartonnen
doos of maak er een pakketje van – bij
voorkeur samengebonden met natuurtouw
(geen ijzerdraad of plastic koord)
• Gebruik geen tape om de dozen dicht te
maken n

174 nieuwe bomen
Ter gelegenheid van de “Dag van de Natuur”
werd op zaterdag 20 november 2010 door
het gemeentebestuur van Bredene de 10e
fase van het geboortebos aangeplant langs
de Noord-Edestraat naast het containerpark
(zijde Sluizenstraat). Dit jaar werden er voor
174 jonge Bredenaars geboren in 2009 een
boom geplant. Alle ouders van de 174 kinderen

werden uitgenodigd voor de onthulling van het
naambord en het symbolisch planten van een
boom. n

De eindejaarsfeesten
zijn nog gezelliger ...
met minder afval
We tellen af naar Kerstmis of Nieuwjaar, een
tijd van gezellig tafelen en pakjes uitdelen.
Jaarlijks zorgen deze feestdagen echter
ook voor heel wat extra huishoudelijk afval.
Feesten kan ook met minder afval, zonder
dat het daarom minder gezellig wordt. Op
zoek naar een origineel cadeau waarvan je
zeker bent dat het ook wordt gebruikt, weinig
afval creëert en niet in de kast belandt? Een
daguitstap met de trein, een abonnement
bij de fitness, een kaartje voor een
theatervoorstelling of een compostvat voor
de tuinliefhebber zijn enkele ideetjes. Denk
je ook aan herlaadbare batterijen wanneer je
elektrisch speelgoed koopt ?
Ook de verpakking kan milieuvriendelijk.
Een overschotje stof, een oude affiche of
een stukje behangpapier kunnen originele
en kleurrijke geschenkverpakkingen zijn.
Kerst- en nieuwjaarswensen per e-mail:
modern, gemakkelijk en goedkoop. Er zijn
heel wat websites terug te vinden die gratis
elektronische kaartjes aanbieden.
Haal je een boom in huis? Kies dan voor
een levend exemplaar met wortel (in België
geproduceerd). Na de feestdagen plant je
hem dan in de tuin. Of koop een perfect
nagemaakte spar die momenteel in de handel
te verkrijgen zijn. Wil je toch je versiering
vernieuwen? Breng dan je oud materiaal
naar de kringwinkel (of hergebruik het zelf
volgend jaar).
Vier je Kerst en eindejaar thuis?   Een
gedekte tafel is mooier en duurzamer met
linnen servetten en een stoffen tafelkleed;
zonder wegwerpborden, -bekers of –bestek.
Organiseer je een fuif? Let er dan op dat het
afval gescheiden wordt. Hou de etensresten
apart, sorteer het papier en karton, zorg
voor drank in flessen met statiegeld en
breng andere glazen flessen naar de
glascontainer,…

Prett
ige feesten !

