MILIEUKRANT
B

Voorwoord

Aan zware restafvalzakken tillen we zwaar!

In het kader van de milieusamenwerkingsovereenkomst heeft ons gemeentebestuur
goede punten gekregen van de Vlaamse
overheid.
Deze overeenkomst heeft ons bestuur
vrijwillig afgesloten.   Het bevat een
aantal duidelijke engagementen inzake
milieubeleid. Zo dienen er bijvoorbeeld een
aantal instrumenten te worden uitgewerkt,
dient er werk te worden gemaakt van
bodembeheer of afvalstoffenbeperking en
moet het gemeentebestuur een algemeen
duurzaam beleid voeren.
Omdat Bredene op alle 10 thema’s gunstig
werd beoordeeld, krijgt de gemeente
een subsidie van
nagenoeg 29.000
EUR
voor
het
milieubeleid.
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Bescherming van
zwaluwnesten
Op aangeven van de MinaRaad heeft de
gemeenteraad
een
subsidiereglement
vastgesteld voor het in stand houden
van nestgelegenheden voor de huis- en
boerenzwaluw. Wie aan zijn of haar eigendom
zwaluwnesten heeft hangen, kan dankzij
deze nieuwe subsidie een financiële premie
krijgen. De subsidie moet aangevraagd
worden tussen 1 mei en 31 juli (de periode
van het broedseizoen). Er wordt  25 EUR/jaar
toegekend voor 1 nest per adres, 40 EUR/jaar
voor 2 nesten per adres en 60 EUR/jaar voor
3 of meer nesten per adres. Een gemeentelijk
ambtenaar kan ter plaatse komen controleren.
n

De restafvalzak mag maximaal 15 kg wegen. Door de soms zware restafvalzakken
(met uitschieters tot 40 à 45 kg) wordt ophaalfirma Dekeyser namelijk geregeld met
arbeidsongevallen geconfronteerd.
De gemeenteraad heeft het maximumgewicht
ondertussen vastgelegd in de algemene
politieverordening van Bredene. In heel
wat andere gemeenten staat reeds een
gelijkaardige bepaling in hun verordening,
maar in Bredene was dat tot nog toe niet het
geval.   Wie de afvalzakken op een normale
manier gebruikt, zal van deze maatregel
weinig merken. De gemiddelde 60-literzak die
op straat wordt aangeboden weegt namelijk
maar ongeveer 7 kg.
De restafvalzak wordt wekelijks op maandag
(zone 1) of dinsdag (zone 2) aan huis
opgehaald. Zone 1 betreft alle straten ten
oosten van de as Duinenstraat/Sluizenstraat
met inbegrip van deze beide straten . Zone 2
zijn alle straten die zich ten westen van de as
Duinenstraat/Sluizenstraat met inbegrip van
de volledige Brugsesteenweg.
De restfractie van het huishoudelijk afval
(restafval) mag enkel aangeboden worden in
afvalzakken, voorzien van de naam van de
gemeente.  Deze zakken zijn verkrijgbaar in 60
en 30 liter.
Meer weten?
Gemeentelijke milieudienst
T. 059/33 91 98
milieudienst@bredene.be

Wij zetten voor een aantal tips op een rij voor
het correct aanbieden van de restafvalzak :
• Sluit de zak met het restafval zorgvuldig door
de trekbanden aan te halen. Zo voorkom je
scheuren.
• Er mag geen afval of materiaal aan de zak
worden gebonden!
• Het gewicht van de restafvalzak mag niet
meer bedragen dan 15 kg!
• Het is niet toegelaten:
- de toegelaten afvalzakken zo te vullen dat
ze niet kunnen worden gesloten .
- gescheurde afvalzakken te gebruiken .
- in de afvalzakken gelijk welk voorwerp
aan te bieden dat het personeel van de
ophaaldienst zou kunnen verwonden .
Scherpe of puntige voorwerpen die in een
afvalzak zijn opgeborgen moeten vooraf in
een stevig papier worden gewikkeld .
- ontplofbare voorwerpen of bijtende stoffen
aan te bieden in de afvalzakken .
- glas, papier, karton en PMD aan te bieden
in afvalzakken dat specifiek is bedoeld
voor de ophaling van restafval.
INDIEN DE ZAKKEN NIET CORRECT WORDEN
AANGEBODEN ZAL DE OPHALER, NA EEN
VOORAFGAANDE VERWITTIGING, DE ZAKKEN
NIET LANGER MEENEMEN.  U dient dan de zak
terug binnen te halen en hem op een correcte
manier opnieuw aan te bieden tijdens de
eerstvolgende ophaalbeurt. n

Sport ligt in onze natuur

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-aanhuis 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
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 2012 nog op volgende
data :
• 26/01, 22/03
Praktische regeling
De ophalingen beginnen vanaf 8 uur - plaats
het grof huisvuil tijdig buiten!!!

11e fase geboortebos aangelegd
Ter gelegenheid van de “Dag van de Natuur”, die zondag plaatsvond, werd door het
gemeentebestuur van Bredene de 11e fase van het geboortebos aangeplant op het terrein
gelegen langs de Noord-Edestraat naast het containerpark. Dit jaar werd opnieuw een boom
geplant voor elk van de 174 kinderen die geboren zijn tijdens het jaar 2010. Alle 174 kinderen
werden samen met hun ouders uitgenodigd voor het onthullen van het bord met de namen op
van alle kinderen en het symbolisch aanplanten van één boom. Na afloop van de plechtigheid
was er een drankje voor alle aanwezigen. n

Hoeveel is de bijdrage in de kosten
• het gewone tarief bedraagt 10 EUR voor
max. 2 m³, 20 EUR voor max. 4 m³
• voor personen met het Omnio-statuut
bedraagt de bijdrage 5 EUR voor max. 2 m³,
10 EUR voor max. 4 m³
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.

